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Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών 

προβλημάτων» με τη συντομογραφία  "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών 

μέτρων", εκπονήθηκε  από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και 

λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό. Η 

αποδελτίωση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η μορφοποίηση των 

κειμένων των νομοθετημάτων έγινε από το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων του ίδιου Υπουργείου.  

Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης είναι τα τεύχη Α΄ και Β΄ της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται 1.580 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 30.9.2021 (με το ΦΕΚ Β΄ 4508). 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 δεκαοκτώ συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, 

VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, XIV, XV, XVI, XVII και XVIII 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 

30.9.2021 μορφή τους, μετά από τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από 

μεταγενέστερα νομοθετήματα. Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε. Κάτω από κάθε 

εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις μέχρι την 30.9.2021. Επίσης έχουν καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους 

συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που 

αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ 

διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης επιδιώκεται η, κατά 

το δυνατόν, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού της νομοθεσίας. 

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή  

αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν 

υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων 
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γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
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χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956) ......................................... 479 
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4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη 
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2020». (Β΄ 988) ..................................................................................................................... 495 
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1. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 25.2.2020 «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 

Κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

Για τους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας βλ. το 

άρθρο εικοστό τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 14.3.2020 (Α΄ 

64), κατωτ. αριθ. 38. 

Για την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης 

Λοιμογόνων Παραγόντων» (Laboratory of Molecular Diagnosis of Infectious 

Agents) στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του, βλ. την απ. Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών 15/256/9191/2020 (Β΄ 955), κατωτ. αριθ. 77. 

Για την παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α΄ και Β΄ του προσωπικού 

ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α., βλ. την υ.α. 1016/109/248-α΄ της 29.4/7.5.2020 (Β΄ 

1748), κατωτ. αριθ. 252. 

Για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, βλ. 

υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 της 28/28.7.2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής 

χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

3131), κατωτ. αριθ. 567.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 

5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του 

Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την 

εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της 

νόσου 

Για κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 

και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

36857/2020 «» (Β΄ 2277), κατωτ. αριθ. 408, υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 της 

7/7.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2767), κατωτ. 

αριθ. 507 και υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 της 25/26.7.2020 «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3099), κατωτ. αριθ. 564. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W-A1MWpTV0N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXI0ZmivCP5XOpU-mUmF6GR1tSSVwsAyUSDhVLpvVmOG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82cXdM4ldZWfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTODf7LUXor32KW3zDZQ04Qz79DBNGfMpNc69Thll4fK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82cXdM4ldZWfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTODf7LUXor32KW3zDZQ04Qz79DBNGfMpNc69Thll4fK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte960fQUuz5FKr9HYJ-SPg4NUr9XhfkEdsLO3GanyvqM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdCm-AMVISn7eCHnQvqVXB58ngE5aW4fXDC95Os5XEKM
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Για μέτρα προστασίας σε πλοία αναψυχής, βλ. την υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

45233/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, 

ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

2873), κατωτ. αριθ. 533. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236/2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 

έως και τις 2.7.2020» (B΄ 2420)» (Β΄ 2875), κατωτ. αριθ. 535. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών 

εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 

έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 3159), κατωτ. αριθ. 575. 

Για την λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 

κορωνοϊου COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου 

του Δήμου Λαρισαίων για το χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020 

βλ την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/2020 (Β΄ 4015), κατωτ. αριθ. 729. 

Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού βλ. την υ.α. 6177/2020 (Β΄ 4126), κατωτ. αριθ. 744. 

Για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και 

ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 

συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας, βλ. 

την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/2020 (Β’ 4133), κατωτ. αριθ. 749. 

Για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020  (Β’ 

4134), κατωτ. αριθ. 750. 

Για την λήψη εκτάκτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής (Β’ 4134)”» (Β’ 4324), κατωτ. 

αριθ. 780. 

Για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις 

καθώς επίσης και για ειδικούς κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους 

της Χώρας βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020 (Β’ 4326), κατωτ. αριθ. 782. 

Για κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ.την 

υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020 (Β΄ 4484), κατωτ. αριθ. 809. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTNUsiqSyJUD6pLtwa3_uhJje-s-MHzKKnM10I8c8hlS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1jpUuwo0olJmPE9q1NiMCw_uNuIzW6tYhjkPDa3pxA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRGia7xg_rTTQCT7hBwSGPp4NcMx0m0z9gAWNjRFTqow
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Py46MrOjGBAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbKQtfj8ivFUs6aePmV6N7VxoExbNnwTCmtyB7lXOlI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPki4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTv43iA00v5B6gcQ1PsQr7yRd2DVfLtfwid-jZ15lg56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR0Buvnu9fT5gp5ZtrxlvXY1-jC1ZVwgPNbT913NnhaG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR0Buvnu9fT5gp5ZtrxlvXY1-jC1ZVwgPNbT913NnhaG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWufOPT36yoDmeT9eQGhVs-CxCidZ6ogtmvxY9RLgK5J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ5vu1Bo5HAjrYg4GxmXv2EDvTQ7lRniY4_gvF-dr6XT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
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Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού 

βλ. την υ.α. οικ. 6472/2020 (Β’ 4487), κατωτ. αριθ. 811. 

Για κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 βλ. την 

υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 4829), κατωτ. αριθ. 866. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4831), κατωτ. αριθ. 

868. 

Για 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, βλ. 

την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874. 

Για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της επιτραπέζιας ελιάς 

ποικιλίας Καλαμών, του πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, της ανοιξιάτικης 

πατάτας και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Κρήτης σε τομάτες, αγγούρια 

και μελιτζάνες βλ. την υ.α. 1338/312351/2020 (Β’ 4937), κατωτ. αριθ. 887. 

Βλ. και την υ.α. 2252.1.1/77898/2020 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)» (Β’ 5159), 

κατωτ. αριθ. 920. 

Βλ. και την υ.α. 2252.1.1/78562/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 

31.12.2020» (Β’ 5201), κατωτ. αριθ. 925. 

Για την 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 και επαναλειτούργησαν με μειωμένη κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) δυναμικότητα, βλ. το άρθρο 5 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 

936.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255), κατωτ. αριθ. 940. 

Για την λήψη έκτακτων μέτρων 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 βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/2020 

(Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRyk6YNSam2Si8JtCWUXytUBu9HVpS7c-Xfp4vyF1v1_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQGeQ-9C361QY5Is_S88U0tXdL9ofikFwvg2S2sln3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qNj3OYLgOHL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf9BoEELfbYcU85q6KO0SiyQZZ3dLFcjDfLNOZfzC0af
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZm2jPyfzVwWrjekbs5GSXRWR20fKnrNzWEdoIB3oYyl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWYyt8xIQxXPTrYsSTgMVY1006jQt6eBElYz8sYf6GO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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
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κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 

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

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

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, 

Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81746/2020 (Β’ 5581), κατωτ. αριθ. 979. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/2020 (Β’ 5588), 

κατωτ. αριθ. 980. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου 

και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 84017/2020 (Β’ 5773), κατωτ. αριθ. 1006. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, 

Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/2020  (Β’ 5774), κατωτ. αριθ. 1007. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα 

Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/2020  (Β΄ 5775), 

κατωτ. αριθ. 1008. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 5834), βλ. την υ.α. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251/2020 (Β’ 5834), κατωτ. αριθ. 1019. 

 Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Στροφής του 

Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/2020  (Β’ 5870), κατωτ. 

αριθ. 1020. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 

Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00 βλ. την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού» (Β’ 1), κατωτ. αριθ. 1029. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Σπερχειάδας 

του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

βλ. την υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 295/2021 (Β’ 8), κατωτ. αριθ. 1032. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Αλιάρτου - 

Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJwlAiQQ2l0cG_UkmmcRSp0WH288qDIoMXqxipb-L0R
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8IBJ8tXBYLDdKtbh5oSk-QP9ope4HR_DId1k0y9UVR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX3sexjHxj9m8UtGmSynMOoQOWw9cRkA885yfaX5hYo8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVNRSXRb7TJ9dDJdhqLkMIFGQcujTjS9y4zBw0OlLH4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2ddDIKQNf8VkV3NONTVqMho5x5D19KfvXLFmHTaxla
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2ddDIKQNf8VkV3NONTVqMho5x5D19KfvXLFmHTaxla
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89QxbLRT0LUDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQOix-f3QCoEkbAJ330InjN9DSo8bkzOWrMlWWigjRks
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNuTDsO25rVrKJ4MGNEC28Qv1o7Lgcli8VixVnVw9CXRg..
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Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.606/2021 (Β’ 9), κατωτ. αριθ. 1033. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα 

Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 

Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 615/2021  (Β’ 12), κατωτ. αριθ. 1034. 

 Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, 

Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την  υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/2021 (Β’ 

13), κατωτ. αριθ. 1035. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του 

Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-1, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του 

Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (Β’ 18), κατωτ. αριθ. 1039. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, 

Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1284/2021  (Β’ 25), κατωτ. αριθ. 1040. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

1286/2021 (Β’ 26), κατωτ. αριθ. 1041. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 (Β’ 30), 

κατωτ. αριθ. 1042. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου 

και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 1288/2021 (Β’ 31), κατωτ. αριθ. 1043. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1653/2021 (Β’ 39), κατωτ. αριθ. 

1046. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2004/2021 (Β’ 44), κατωτ. αριθ. 

1047. 

 Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQN7q-QMdj3DcwKTlCK4RiR_6w5Y3OXFq2eEKC17QWeYkQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QOHhv6y7tVntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOgazfVPmkVm1_howYJaevkqaNrB2rdtKxo3582iqmcb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ql4wWfRiwJTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEDwn1tlfytAeydx7CzNRJveaeF2te83Jl4-IsDU8J5f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE4UZcn3i_f_zFfQOzVM75W12TFmOrSHMIFraEZulO-v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK8-Ta2MJhCgXQpnFFN_1RU-1l3Now0y1shVJAN0DT56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBUyruFwqFiwhuWQICPavRsaCtstTUJO2uMxBVW7XsHA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b0dYgDvLeYTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOBvYSNikOLRX-5tZpITi1FPvDnLCokk7xdyr7qIyWfp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE0PWxrvhYQnbv44gwtU2exT7aIG6YG3AplSRTJLV7vu
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κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2333/2021 (Β’ 53), 

κατωτ. αριθ. 1049. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 2331/2021 (Β’ 54), κατωτ. αριθ. 1050. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Σπερχειάδας 

του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

βλ. την υ.α. 2329/2021 (Β’ 55), κατωτ. αριθ. 1051.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κέλλης του 

Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, βλ. την υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 2638/2021 (Β’ 65), κατωτ. αριθ. 1052.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, 

Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 2643/2021  

(Β’ 66), κατωτ. αριθ. 1053.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα 

Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 

Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

(Β’ 12), βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2640/2021 (Β’ 67), κατωτ. αριθ. 1054. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Αχαρνών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

3058/2021 (Β’ 88), κατωτ. αριθ. 1057. 

Για 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, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 (Β’ 89), 

κατωτ. αριθ. 1058. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α.  

Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/2021 (Β’ 90), κατωτ. αριθ. 1059. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 91), βλ. την υα. Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/2021 (Β’ 91), κατωτ. 

αριθ. 1060. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υα. Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/2021 (Β’ 91), κατωτ. αριθ. 

1061. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG6rRfJ6ba26Zb1hgmJyA9gxeu2OKxzXuc8K3qvPxdCN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCrlM1z9AHxtoEU8flfnk4OfjmHeAPiIqQcitcWJ-S7q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCKrjecnTCxt_SMLViykdEgotiejpBHZaGT_Duerg2PD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-e4JIptYxqTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGLlzAqsDy7JZ13PL_asUjqwqGhscep4b6Os0gQsl5En
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL7mK1QuAhPJmpSrxAT6yVRKuK2mjRcv6wkpiGSw7t3V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SFJZYW49XfPtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPE0Mpyx_5DaM9B3HgYcU8uOg75P6DWZEvIWlPmkoxMC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKfbia4OMRkxF2EyK_8-6gSf0XSlj8j-4ZR6WJlVpCfR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHrWGsJ6Wh9Fx_51QBoWrSHjy_EPTWAAlClNy8Hg3CgN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
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Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα 

Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 

Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, βλ. την υ.α.  Δ1α/ΓΠ.οικ.3070/2021 (Β’ 93), κατωτ. αριθ. 1062. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του 

Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο 

Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την 

υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068/2021 (Β’ 94), κατωτ. αριθ. 1063. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/2021 (Β’ 95), κατωτ. αριθ. 

1064.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του 

Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.3072/2021 (Β’ 96), κατωτ. αριθ. 1065. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.3078/2021 (Β’ 97), κατωτ. αριθ. 1066. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3076/2021 (Β’ 98), κατωτ. αριθ. 

1067. 

Για 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 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 (Β’ 186), 

κατωτ. αριθ. 1077. 

Για 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, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/2021 (Β’ 341), 

κατωτ. αριθ. 1094. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 (Β’ 454), 

κατωτ. αριθ. 1108. 

Βλ. και την υ.α. 2252.1.1/8807/2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου  127 του ν.  4764/2020 (Α΄ 256)» (B’ 423), κατωτ. 

αριθ. 1113. 

Για την επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vJ4GKx8iICXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJrm6Fql7DOs-q2rCCN7YBXRQRwVWNFInmYkc-yw8r2W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPeqOXhKvGU-v30RlOlqhOPTFzQvwvoyp-0iRcRQtRN3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8smx2PaOMA0btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTPXkltXDa0wE0TWvoHvocy3Fd__a9KYFoendCN9vC9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNzDJoiq398h8BHJnHFUtqDMMDANHiifJ5rr1Xwj4Gys
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJTw60_S0O49w9oXjY9CAASILOSsDC1JxZ-JGqJ3bAio
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qch8ztD7IMbtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB90k62cfmuQh8D6eSGXh3bbLRs6c5s6kMXK4Ju16PdK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGOr8u0S7jD15sj4qWrjDt5NPfNFe-SpHZGtXGUMbnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmhSLQn_fA6Y0fU-Aydtoktjlp3TlV3mqJxHKJ0aFHF
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Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, βλ την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 (Β’ 534), κατωτ. 

αριθ. 1118. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 648), κατωτ. αριθ. 1129. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793), βλ. την  υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021, κατωτ. αριθ. 

1144. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 (Β’ 843), κατωτ. αριθ. 

1156. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), κατωτ. αριθ. 1159.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/2021 (Β’ 996), κατωτ. αριθ. 

1174. 

Για 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, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021 (Β΄ 1076), κατωτ. αριθ. 

1192. 

Για 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, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021 (Β΄ 1194), κατωτ. αριθ. 

1208. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQgTURqGgt5A7ReB24kobpf5S4biOX3BEh5Rovapdtat
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSmSk8Z2yblEiYBq3JQ2q_pUW_5GPR_kNih9hUC0WNVw
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShlzveDEWsjYXPfRaB8Bc-9j4gzvZKCGz-yz34ND2k4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZFfhq9qa_JjPt9EwoFkt30kQ3Xg6ues6rOrfJrBE4F2
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Βλ. την υ.α. 2252.1.1/21444/2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β΄ 1228), 

κατωτ. αριθ. 1215. 

Για 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, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 (Β΄ 1308), κατωτ. αριθ. 

1232. 

Βλ. και την υ.α. 2252.1.1/23663/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας 

του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την περίοδο έως και 02.05.2021» 

(Β΄ 1312), κατωτ. αριθ. 1234. 

Για 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, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/2021 (Β΄ 1441), κατωτ. αριθ. 

1246. 

Για 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, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021 (Β΄ 1558), 

κατωτ. αριθ. 1257. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 (Β’ 1682), κατωτ. αριθ. 

1277. 

Για 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, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/2021 (Β’ 1814), κατωτ. αριθ. 1297. 

Για 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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021 (Β΄ 1872), κατωτ. αριθ. 

1306. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 (Β΄ 1944), βλ. την υ.α. απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2992/2021, κατωτ. 

αριθ. 1314. 

Για 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, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 (Β΄ 2141), κατωτ. αριθ. 1334. 
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Για 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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 βλ. την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 (Β΄ 2233), κατωτ. αριθ. 1354. 

Βλ. και την υ.α. Φ.251/64572/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών 

εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου 

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον 

κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363), κατωτ. αριθ. 1371. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 (Β΄ 2366), κατωτ. αριθ. 1374. 

Για 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, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/2021 (Β’ 2476), κατωτ. αριθ. 

1383.Για 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, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/2021 (Β΄ 2660), 

κατωτ. αριθ. 1390. 

Για 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, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 (Β΄ 2744), κατωτ. αριθ. 1405. 

Για 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, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 

2021 και ώρα 06:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 (Β’ 3066), κατωτ. 

αριθ. 1434. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/2021  (Β΄ 3117), κατωτ. αριθ. 

1439. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της 

Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 

45218/2021 (Β΄ 3128), κατωτ. αριθ. 1442. 

Για 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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021, (Β’ 3276),  κατωτ. αριθ. 

1462. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5AOSSRNRPALXeCg842bWdgmmdRVx4Mcw1ET-M1-mtF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjt_uwxaTf4Wc71HsmKLWs6OshCAOZjTooLWThRGq0Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-Jb35GubBDM503GVkP7NV9AZYsFhjqjOZ7Wz27VzOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQuyuf9Etp5qZyhRS_OG4gSBjggATW8BRijjBbqxhASB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rto445gM5LYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZh4_rp14EadNAGJgin_FjQSaM6Ya2OeZTbyau9OKR4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta33HQC43LJIWudIMYb4X33_M8CfK2CEDevXsjm7jm1K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3IffuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGWBcNbTCyAdyUuiwt0CiccfncTp_5yDeD30KN4ni5y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZtBsiJ8KAJLS-d0KzyHxvoLweonD9Y2k-ZbbMh9P25
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Για 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, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 (Β’ 3481), κατωτ. αριθ. 

1477. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/2021 (Β’ 3594), κατωτ.  αριθ. 1489. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49464/2021 (Β’ 3595), κατωτ. 

αριθ. 1490. 

Για 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, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (Β’ 3660), 

κατωτ. αριθ. 1497. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137/2021  (Β’ 3690), κατωτ. 

αριθ. 1499. 

Για 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, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 (Β΄ 3793), 

κατωτ. αριθ. 1505. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229/2021 (Β΄ 3835), κατωτ. 

αριθ. 1509. 

Για 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, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 (Β’ 3899), 

κατωτ. αριθ. 1514. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204/2021 (Β’ 3914), κατωτ. 

αριθ. 1517. 

 Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52200/2021  (Β’ 3915), κατωτ. αριθ. 1518. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXcxJmceh0duIgUKcaBTKYCtqaP-1e3oWpapsDQLNJBX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTwbqhpe4eXYciRvqs04Ca7EPulKP2RUsQN4XZIBk8q-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcXddnS_TKiJ_Dp0PzBIS2EKE0f8lfhoPy5SPf_g8yQX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kiChWYwaI_nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYeQHzeZlgwUOoVyHg3Imjt7jsQ0xPbSk_Jso-Shc476
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JuopUuIixxPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcqaLBHyUBlV3noO3_HARMGEZdQLyUUSly6bcHOEq7vh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhV3ya8Qgsl_ziDnqLn5I7LbdP8nlQRRq0_c6S7_iZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8spS4zjE-kwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMzYmrYKhegAvLg85PExeGq57iBqkRPywXPjF52ACOV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcm3gu4IRhYm7vzRNygHTirueqUPWWsnCtE9w3VLzMxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3_QZCebHBuiGcRUgYgDaSaPKTNECrbbcXhh83n0jLQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0OVIw5IWtBEqOKFgqlUEc8cWiVGtXf2UK7zN9bELTJ
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κορωνοϊού COVID-19, βλ. την η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/2021 (Β’ 3915), κατωτ. 

αριθ. 1519. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 52198/2021 (Β’ 3916), 

κατωτ. αριθ. 1520.  

Για 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 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/2021  (Β΄ 

3958), κατωτ. αριθ. 1524. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53660/2021 (Β΄4047), κατωτ. 

αριθ. 1529.  

 Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53662/2021  (Β΄ 4048), κατωτ. 

αριθ. 1530. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

53665/2021 (Β΄ 4049), κατωτ. αριθ. 1531. 

Για 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, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (Β’ 4054), 

κατωτ. αριθ. 1533Α. 

Για 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, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 4054), βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠοικ.53950/2021,  κατωτ. αριθ. 1535. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.54999 /2021 (Β’ 4184), κατωτ. 

αριθ. 1538. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55001/2021 (Β’ 4184), 

κατωτ. αριθ. 1539. 

Για 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, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0OVIw5IWtBEqOKFgqlUEc8cWiVGtXf2UK7zN9bELTJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboZxXzxfazhZ0dqOVpy3ZfehGDzH34a8RXpWA_0iXwx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTKfwpE3lnmJ7wkeGR5mb7H1TxTw-aoQH_d_npjavONX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsXednnwhruliDaBO_bMZl9_xaouU1CZwjaG7pOdAjC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwqpDxdkld3zafYs1NSxInFqxVzsU_dNUv9wGRo4WWU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
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Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 

10/12.9.2021 (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214), κατωτ. αριθ. 1547. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.56607/2021 (Β’ 

4294), κατωτ. αριθ. 1551. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.56610/2021 (Β’ 

4295), κατωτ. αριθ. 1552. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 4296), βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ 

οικ.56613/2021, κατωτ. αριθ. 1553. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  (Β’ 4297), βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠοικ.56614/2021, κατωτ. αριθ. 1554. 

Για 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, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, βλ. την υ.α.. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58259/2021 

(Β’ 4399), κατωτ. αριθ. 1564. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58257/2021 (Β’ 

4399), κατωτ. αριθ. 1565. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262 /2021 

(Β’ 4400), κατωτ. αριθ. 1567. 

Για 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, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIRcdohRXsheIG6IQC_u0ngWuMNtfPtCtLh4FrATItW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n_gAkMy7leJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7leQl8K7Q9_iBKx6-Q-f88qZZlI7PtiLTcWRdi1N4o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdmHnitXwq7CFBRmzU7ggzoJKbRUkXHmR0PIYACVMFv8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFV2MufNT-jK2yBLRu_WBDjKEE_WRgttcVILZRSmarh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8grxKqk0vP7P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7HrOWxxrU0l5eWBLT2vPjuIpz3z8_FKrXSVJN5hnCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcI3enqGcROGgGfQAN8eFsTa9XB_EeCLu6O9CTQq1izT
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Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 

(Β’ 4441), κατωτ. αριθ. 1571. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916/2021  (B’ 

4506), κατωτ. αριθ. 1578. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/2021 (Β’ 4507), κατωτ. 

αριθ. 1579.  

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914 /2021 (Β’ 

4508), κατωτ. αριθ. 1580. 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που 

ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται 

μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της 

διάδοσης της νόσου. 

2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: 

(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, 

υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία 

προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα 

ή έμμεσα τη νόσο, 

(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων 

προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής 

και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει 

παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου, 

(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή 

εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα 

μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες 

μεγάλης διάδοσης της νόσου, 

(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, 

(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων(α) και (β) υπό συνθήκες 

που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να 

προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να 

υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού 

ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, 

ή και κατ΄ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου, 

(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή 

απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdMsG7RvAa31BmrmS7HVw96iqEP2MtSW25kt5tgzVkaN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdMsG7RvAa31BmrmS7HVw96iqEP2MtSW25kt5tgzVkaN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX0ysyo0XGP6dd9qpflaq7Hf6f5iuY7WNWNXDw4pWyNt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkfVJx7bbKqxtpqrWQ_vhMKDtGdnCxKNJXkMhoZMjsX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkfVJx7bbKqxtpqrWQ_vhMKDtGdnCxKNJXkMhoZMjsX
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και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των 

ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,  

(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων 

υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, 

(η) στην προσωρινή επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς 

εντός της επικράτειας, 

(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ΄ οίκον σε ομάδες προσώπων προς 

αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το 

μέτρο του προσωρινού περιορισμού ευρύτερων ομάδων προσώπων δύναται να 

προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πρόσωπα της 

περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β) μέτρα. 

Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό 

για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της 

αναλογικότητας. 

Με το άρθρο 25 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155, ορίστηκε 

ότι: «Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των 

περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από 

25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42), σε συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την 

επιβολή περιορισμού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους 

και αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του μέτρου του 

περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισμού, και να έπεται 

της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η έκδοση της κοινής 

υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την 

αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του 

χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή 

τους. Εφόσον ο περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της 

διαδικασίας περιορισμού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία 

μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της 

διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των φυσικών 

προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της 

αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο 

ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών 

έκταση της υπό αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, 

κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών.» 

3. Η εκτέλεση των μέτρων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της προηγούμενης 

παραγράφου γίνεται από ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό σε 

κατάλληλους χώρους ή καταστήματα και τα μέτρα περιορίζονται, κατά το περιεχόμενο 

και κατά τη διάρκειά τους, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαμόρφωση 

ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας των προσώπων στα οποία 

επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων και την 

αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Οι δαπάνες λήψης των ίδιων μέτρων 
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βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό και αν δεν υπάρχει τέτοιος, εφαρμόζεται 

η νομοθεσία για την κάλυψη των ανασφάλιστων. 

4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά 

περίπτωση, δυνάμει απόφασης: 

α) Του Υπουργού Υγείας για τα μέτρα των περιπτώσεων (α) και (β) μετά από γνώμη 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), κατωτ. αριθ. 

120. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36855/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που 

εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2281), κατωτ. αριθ. 411.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), κατωτ. αριθ. 469. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401), κατωτ. αριθ. 616. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά 

σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3402), κατωτ. αριθ. 617. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠοικ 51358/2020 «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3437), κατωτ. αριθ. 

624. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ. 644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638), κατωτ. αριθ. 660. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 
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προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3928), κατωτ. αριθ. 703. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των 

μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» (Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4494), κατωτ. αριθ. 814. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302 της 24/24.10.2020 «Επιβολή των μέτρων 

της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4711), κατωτ. αριθ. 847. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β 4908), κατωτ. αριθ. 877. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας 

και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 

από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), κατωτ. αριθ. 

879. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), κατωτ. 

αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

β) του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα μέτρα των 

περιπτώσεων (γ) και (δ) μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19» (Β΄ 860), κατωτ. αριθ. 39. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 932), κατωτ. αριθ. 62. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989), κατωτ. αριθ. 83. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261 της 2/2.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

κατ΄ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την 

αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), 

κατωτ. αριθ. 120. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και 

ώρα 15.00» (Β΄ 1421), κατωτ. αριθ. 182. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25780/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις 27.4.2020 και ώρα 

23.00» (Β΄ 1479), κατωτ. αριθ. 204. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gQfFK9FP7ad5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudTL5f1hGrfqFeUpeaPep5oKimjKLxzegXtYkwjdOP-i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tsBj6M1n7OB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWHoUqwf8DlFtVIomgPL35EjtSgolNdfNEpjF-9Z_HjJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82hfQP9OwjIh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWP-JtohMRFOvNv7iJvn9TdpmUCjz_elFm_kFmDkVosf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XL8tG9fmXDn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxMv22-djg95OHtLXEtrNS1xMxk7kJ_ulz2cP4VDAnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejjkXewFWFgh68RVZmgs43cEflMs2PllTaX67dC5HO5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcc51_REfbhhSuS7mR4q0_9Fe6MtRalOCiSCkM6UJuv2
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34084/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με το Κατάρ προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2114), κατωτ. αριθ. 367. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36811/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοιού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 

έως και τις 30.6.2020» (Β΄ 2279), κατωτ. αριθ. 410. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για 

το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 2283), κατωτ. αριθ. 412. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), κατωτ. αριθ. 469. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41015/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, 

Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660), 

κατωτ. αριθ. 486. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και 

τη Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

2868), κατωτ. αριθ. 530.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3009), κατωτ. αριθ. 546. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47417/2020 «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα 

σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3096), 

κατωτ. αριθ. 563. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 48937/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την 

Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3158), κατωτ. αριθ. 573. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50676/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3346), κατωτ. αριθ. 602. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 51236/2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την 

Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοιού COVID-19” (Β΄ 3158)» (Β΄ 3397) , κατωτ. αριθ. 614. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Aca0Ioc7UNJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVvq1lcmvYmyP3dShsfXCF0g_FPN0hFuXjgvlEe8JVsA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMA1q4atyghQYsPuF9eQVu2oojp_kqkPMDtJdWkofgi
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Εκδόθηκε η υ.α αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401), κατωτ. αριθ. 616. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά 

σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3402), κατωτ. αριθ. 617. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ. 644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582), κατωτ. 

αριθ. 651. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638), κατωτ. αριθ. 660. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614 της 14/14.9.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3928), κατωτ. αριθ. 703. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3951), κατωτ. 

αριθ. 709. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των 

μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» (Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60588 της 30/30.9.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 
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της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4260), 

κατωτ. αριθ. 771. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66489 της 12/12.10.2020 «Επιβολή του μέτρου 

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων 

συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-

19» (Β’ 4491), κατωτ. αριθ. 813. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4494), κατωτ. αριθ. 814. 

Εκδόθηκε η υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ. 68306/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4715), κατωτ. 

αριθ. 843. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β 4908), κατωτ. αριθ. 877. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας 

και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 

από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), κατωτ. αριθ. 

879. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), κατωτ. 

αριθ. 1333. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

γ) του Υπουργού Υγείας για το μέτρο της περίπτωσης (ε) μετά από εισήγηση του 

ΕΟΔΥ, στην περίπτωση της επιβολής προσωρινού περιορισμού μεμονωμένων 

προσώπων, ή μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 σε κάθε άλλη περίπτωση, 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), κατωτ. αριθ. 

120. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.22819/2020 «Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού 

ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην 

Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 

22.3.2020 έως και 4.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1166), κατωτ. 

αριθ. 134. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.2282/2020 «Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού 

ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην 

Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 

26.3.2020 έως και 9.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1166), κατωτ. 

αριθ. 135. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), κατωτ. αριθ. 469. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50682/2020 «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα 

σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3362), κατωτ. 

αριθ. 609. 

Εκδόθηκε η υ.α αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401), κατωτ. αριθ. 616. 
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά 

σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3402), κατωτ. αριθ. 617. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ. 644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638), κατωτ. αριθ. 660. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3928), κατωτ. αριθ. 703. 

Εκδόθηκε η. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των 

μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» (Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/2020 «Μέτρα προσωρινού περιορισμού 

επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138), κατωτ. 

αριθ. 754. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4494), κατωτ. αριθ. 814. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8e0v9QRA8GG73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-cNM5vodBl4Cc5rtQzpLOBwwtosoNvI_HUHG1Zu3GU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSIz6tb32tfH_YoT0iJJZQicqAqOPYvHVC_niW8eG05A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88jqcC5XjbH_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-DW332J6c6g0xHv4DMDvkBfKBiqVxGY-y2dKfxkkHv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85ahmFUsjffLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtexhgu1snf1FATDDAlyOq0wNo2dxYb3mdtcL5Dy4b7xc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMMepBFGh4ZiY95-sznAhjkiNHK0xhgYAxJuW20X2Hg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV925Vthw0b72SgqX28TAxEMvv47mI6TWWkIKofVVe1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWu4GOAZsda1xD5eCkNBsEGvCSLdTJWfyy76QgTMimcw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMMepBFGh4ZiY95-sznAhjkiNHK0xhgYAxJuW20X2Hg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFrcSXVK_ABwvXwjbaxwU_j4_YE5bTo13l-lQPkJbaJ
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περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β 4908), κατωτ. αριθ. 877. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας 

και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 

από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), κατωτ. αριθ. 

879. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWoLdkNrzGaa0QvMpHOGd5CLQPrKUG7qmxmRbYjXra7o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
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της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
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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 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), κατωτ. 

αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

δ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για την επιβολή του 

μέτρου της περίπτωσης (στ) μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και 

κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για ζητήματα διαχείρισης απουσιών, 

προθεσμιών, εξετάσεων, υποχρεώσεων υποβολής συναφών δηλώσεων και λοιπών 

ζητημάτων των φορέων και νομικών προσώπων που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13530/2020  «Επιβολή προληπτικού μέτρου 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105oυ Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

την 27.02.2020» (Β΄ 647), κατωτ. αριθ. 2. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13775/2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

για δεκατέσσερις ημέρες» (Β΄ 648), κατωτ. αριθ. 3. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13788/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού 

μαθητών Α΄ τμήματος Δ΄ τάξης του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 

συνοδών, οδηγού μεταφορικού μέσου και εκπαιδευτικών ιδίου τμήματος» (Β΄ 649), 

κατωτ. αριθ. 5. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14154/2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του 

Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου του 

Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020», (Β΄ 665), κατωτ. αριθ. 6. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14166/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας σχολείων του Νομού Αττικής την 28.02.2020» (Β΄ 665),  

κατωτ. αριθ. 7. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246/2020 «Επιβολή μέτρου προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας» (Β΄ 668), κατωτ. αριθ. 9. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15072/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, 

για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701), κατωτ. αριθ. 

11. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως  δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 

6.3.2020» (Β΄ 708), κατωτ. αριθ. 12. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910/2020  «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από   και προς τις Περιφερειακές Ενότητες 

Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-

3-2020» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ. 14. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ. 

15. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, 

για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των 

φοιτητικών εστιών» (Β΄ 725), κατωτ. αριθ. 16. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmG1emqjdPJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRz4eBkZh5c-0KCt-S7mm3uf_SfOQiuJ_9ntzdUrtJuZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZwBRXbA_CswS_9-RTlYSVM9jprveIKHr8dXP4nw7p7j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NiraldKF_IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ-TWifaNH4eyRE9C9QFleFL8mIwbq_HpagdkWHUbbnt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UYvrtfJq1xJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubdHD9uHEw2cHVyZX96wZyeHvJlbPce4Iw7GjtlsgQSo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UYvrtfJq1xJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubdHD9uHEw2cHVyZX96wZyeHvJlbPce4Iw7GjtlsgQSo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gilvMcAph-l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUYoX0Gqr7HzA_UciI36CGrKTpbPGEgIMntbQoZbBzxO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSMrQt3QmIrJ2ACm4QA9iJAQ7CtqSAIxOn_nxYTUc8oH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL878rJfcHF2_F5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQD68pSqXBxP1Q00mARNGvJBofECbrtUKif6Z_KPo9RN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYd2TlhH7IB8uyrw9OreQlkQyU7fjSJBrLQ3iOseqok7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KVB4XEcJ8b55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucI1PruPFp-iPaiB1z_sHXsnNKQAJKiBDvs92218IdFL
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956/2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 

22.3.2020» (Β΄ 727), κατωτ. αριθ. 18. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15958/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 

9.3.2020 έως και 23.3.2020»  (Β΄ 728), κατωτ. αριθ. 19. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, 

Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020» 
(Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 21.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 

10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 22. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 «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), κατωτ. αριθ. 24. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020 «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης 

λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 

27.3.2020» (B΄ 855), κατωτ. αριθ. 33.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2867/Υ1/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 

30.3.2020» (Β΄ 872), κατωτ. αριθ. 50. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων 

ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων 

και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, 

προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας 

και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, 

σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), 

κατωτ. αριθ. 78. 

Εκδόθηκε η υ.α. 40824/Ζ1/2020 «Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και 

αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών 

ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των 

Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε 

κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» (Β΄ 1041), κατωτ. αριθ. 91. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81tBIyTaSQGR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTIbnW0aZqDjvnzSvSS-RlK-e9zt1XOtQ0Z0FMuArjxK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gQefFRsOxFV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc87unlK3Wfdedp8u8YCi4Sa9xYl-5qYj2OZNpy25kok
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qB4OjktPBz95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVc4rDOFh2O2S2gbnvgHcrVYtTy8zGHx4OoTYbHQJ5vw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bGHIur_QGHh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAZd9FauVMYYd5JO-xBdKErRNGoXzUxOwVZ7Xn9SxqL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8YtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmSaisXGRg6PmsTF-zzj10NNG8KPQc0I8dbZLB567JM
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 

20.4.2020» (Β΄ 1178), κατωτ. αριθ. 139. 

Για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 για την εξ αποστάσεως εργασία 

(τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές συναφείς διατάξεις, βλ. 

την υ.α. οικ. 14199/249/2020 «» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147. 

Εκδόθηκε η υ.α. 44726/Ζ1/2020 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των 

διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και 

λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» 

(Β΄ 1271), κατωτ. αριθ. 151. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς 

χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19 στους χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 

16.5.2020» (Β΄ 1643), κατωτ. αριθ. 231. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) 

όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699), κατωτ. αριθ. 246. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020» 

(Β΄ 1816), κατωτ. αριθ. 277. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 18656/369/2020 «Επανέναρξη λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη 

λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας» (Β΄ 1865), κατωτ. αριθ. 296. 

Εκδόθηκε η υ.α. 59181/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη 

διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών 

και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020» (Β΄ 1935), κατωτ. αριθ. 306. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 2038), κατωτ. αριθ. 340. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfuD76F9xsyAkQWM-OpdQHuUMA6thUMJLbhDBSSl_0vm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVS2kUBAxnhb_s9M6FUYbOoGp_qS-KIpluYHV8gSPnMc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQH0tkRxkYpnXHNKyXYNU689w7aPt6NhRcupiQNMoNc7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5Bp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX4vTCxAXZeptvmG1u8IMGGrIlcsCso5C6jT6k4YyhjH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXE7MemPLZwLpwOpo7NJW6pGmtp2Z5vfvyIRMVqVrPJB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDscliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQBWJl8kiDtgljgw2VReA8IuX0CYRGlHoG0pcZI7FFjL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u_IHzLbdDJEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX2IXZYulkxL5fvN4jUf8TjJBK85p8q0Wh0IBOSwphLy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86ScQtFhEP3_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU6Zd4DqP_7K1dOPh4q_pDSDv3zT53zVHkxNWD_aDHoN
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κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» 

(Β΄ 2111), κατωτ. αριθ. 365. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35445/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων 

του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα 

από 9.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2215), κατωτ. αριθ. 388. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35859/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων 

του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα 

από 10.6.2020 έως και 20.6.2020» (Β΄ 2020), κατωτ. αριθ. 391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38642/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων 

των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό 

διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020» (Β΄ 2451), κατωτ. αριθ. 439. 

Εκδόθηκε η απ. Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 

432η/28.5.2020) Αριθμ. 5496 της 4/24.6.2020 «Κανονισμός του Πανεπιστημίου 

Κρήτης σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας» (Β΄ 2515), κατωτ. αριθ. 448. 

Εκδόθηκε η υ.α. 98540/Ζ1/2020 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (Β΄ 

3073), κατωτ. αριθ. 560. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51655/2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς 

χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), 

έως και την 31η.8.2020» (Β΄ 3450), κατωτ. αριθ. 626. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56308/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών 

μονάδων στη Χώρα» (Β΄ 3883), κατωτ. αριθ. 701. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56906/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών 

μονάδων στη Χώρα» (Β΄ 3955), κατωτ. αριθ. 713. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57225 της 16/16.9.2020 «Επιβολή του μέτρου 

προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών 

επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα» (Β΄ 3965), κατωτ. αριθ. 719. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57831/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών 

μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως και 25.9.2020» 

(Β΄ 4017), κατωτ. αριθ. 730. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68641/2020 «Αναστολή διενέργειας παρελάσεων 

εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020» (Β’ 4743), κατωτ. αριθ. 853. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Aca0Ioc7UNItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZElWzUDtPeVoALY8_NJw19JMYAw8bFgTrvx2LGiFPgj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k3ljSXX_plcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteKdyOzsZsIKMhrP5pVGwGwWanOEXL6Bc6a3QKHjzqZN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVCGnxB6QdD-ggCWZVBd_Uvzp5tmBuTuO0FsovzUNRZU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcGJ0UAvG_Tav-OxSjAOYxUBxJf6XFLfmCmOYsV59gh_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O_j9lGUdzi8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZSylLaF3LDTSG-vB3UnYHUam1KIPZ7Vt_PLKe5I5rE0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ybRP_RC2z2jNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdrGYZkPtysiiuwGzOd_ZPNdwyE3s8qKYPnxZTIRsIxr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n6U3t5svm5u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUZ0kZHhD8j84huezD4MXGZ1LH4SSZHS-dBVG6DZe3HZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk84liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtStvQF7DMD16IGeDG0mrs8xH7eBWQx97v4ov3vJgVCmT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WB5whwp3K6cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhGTL8WVOik0n2BUcZXlyvNx1-OqRfRi9vjuBF7OcFX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQS8jAHTCs3x-bdFwssamwfc-xUtO-N6QOQLLgm_JX9A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BFwYAznxlZ-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejGHE1RNgl7JM9d8hTZsaSjSYZYwDtykmNp4pAKDdSy
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Εκδόθηκε η υ.α. 3735/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 

του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 115), κατωτ. 

αριθ. 1070. 

Εκδόθηκε η υ.α. 20877/Ζ1 της 23/24.2.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 

κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 722), 

κατωτ. αριθ. 1137. 

Εκδόθηκε η υ.α. 36148/Ζ1/2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση 

φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 1331), κατωτ. αριθ. 1237. 

Εκδόθηκε η υ.α. 60243/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 

περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2245), 

κατωτ. αριθ. 1359. 

Εκδόθηκε η υ.α. 94102/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021» (Β’ 3483), κατωτ. αριθ. 1478. 

Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/107120/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των 

επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 

2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052), κατωτ. 

αριθ. 1533.  

ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή 

των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η), 

Εκδόθηκε η υ.α. 13776/2020 «Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και 

εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας» (Β΄ 648), κατωτ. αριθ. 4. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15071/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα 

από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701), κατωτ. αριθ. 10. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15906/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα 

από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της 

ολυμπιακής φλόγας» (Β΄ 723), κατωτ. αριθ. 13. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 «Επιβολή των μέτρων προσωρινής 

απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας 

χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 726), κατωτ. αριθ. 17. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS8ntylaWJSEbAVo8lL-m0vhwiNEfPdA8EjdtV9vLaVA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BbEWV802l9R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudp8mNcELum1nNA7P1RG7q1qDbvtKYMuPQ6aj_wN9Q3n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXGWS3cU8KstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWl2DCYPmtDKWQwmsbIHgDXGRhSmKMZ2KaXPy2Venrn1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoSIMyjwEOLTnzhybQQhCM48z90AfdBWdwFWRcDAlkL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWfx2AdgjUk71utzMuXkQpntviBdOJCsluXnNldI5VYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWWVJJlkN-isWvBqxWt7-cslJbfqB7c6r0ISNl0CPqhM
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για το χρονικό 

διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 20. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/2020 «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), κατωτ. αριθ. 23. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 «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), κατωτ. αριθ. 24. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων 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), κατωτ. αριθ. 26. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/2020 «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» (B΄ 855), κατωτ. αριθ. 32. 

Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1046/2020 «Αναστολή λειτουργίας 

Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων) για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 856), κατωτ. 

αριθ. 34.  

Εκδόθηκε η υ.α. 18152/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020» (Β΄ 857), κατωτ. αριθ. 35. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/2020 «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), 

κατωτ. αριθ. 37. 

Εκδόθηκε η υ.α. 18175/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020» (Β΄ 862), κατωτ. αριθ. 41. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, 

για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915), κατωτ. αριθ. 56. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AN0W5rd_JBt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRhi0x_DNoUqsmh571ktRyqgPJhu7o1EmhrfgazMusFR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcV_07VNZSajSbdUcKn38BYvDneplw9AREGhj7DRXf1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qB4OjktPBz95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVc4rDOFh2O2S2gbnvgHcrVYtTy8zGHx4OoTYbHQJ5vw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81FGpAZJSg2B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSVCwtfqTtdBDl9iIRxuF02z2ZM_HKqJE4ceWV8yPtEo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XX_CTsY94Yx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWOcUN7dE8rDcIFpO8XSJK1_S-Hp8-gF-eSgPUIc1DzU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xSwo2vNCpj15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQKAddJDriU3Pz5vtqLqw-NR7Mrdz4Y0UuIKeAiFi3wX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FTwnolDL65R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZp5bhXAlU0EIMPjVaHhhxUYIcdIF9l6B2iG2UcrWf60
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ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930), 

κατωτ. αριθ. 60. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, 

των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής 

καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων 

μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων 

λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 

20-4-2020» (Β΄ 931), κατωτ. αριθ. 61. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των 

κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και 

υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020» (Β΄ 936), 

κατωτ. αριθ. 64. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 

και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 

943), κατωτ. αριθ. 69. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει 

προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και 

του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών 

τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 

έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944), κατωτ. αριθ. 70. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

(ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 951), κατωτ. αριθ. 76. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων 

ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων 

και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, 

προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας 

και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, 

σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), 

κατωτ. αριθ. 78. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mPxYi6BtTSp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXetLszm-mPISPV80o_6SMBYG8tSB12TSrIqc4d3sAlh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hq4cybmqUz55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYD2bGCEez6trXRYUHRMK_3mDnWTk3so7ZuRfqsVK14X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8M1rOPJZOA0V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVtPVoIU8YjVD6ugYY4L6LfgnC4PvlS8QqaKUjTk7p0c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I68-bAZeeSR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHapQW7binOU1gM5I9FI1vXvoZ7LYPIPvMkzR2kLChn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I68-bAZeeSR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHapQW7binOU1gM5I9FI1vXvoZ7LYPIPvMkzR2kLChn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HlRFwFZyRvt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQYWQUBtBb2gtEuyKR-OVSs3gKw_swnlr-Bq38tNyJ6V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SCmkdKPFKwV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUPu2R3uQelaGOvsEg8C5pD0aad8NOyk1b2u488G1YsL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
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σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 

περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), κατωτ. αριθ. 81. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 20040 της 22/22.3.2020 «Απαγόρευση λειτουργίας 

των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την 

Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 

2020» (Β΄ 988), κατωτ. αριθ. 82. 

Εκδόθηκε η υ.α. 5052/2020 «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ 

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» 

(Β΄ 1018), κατωτ. αριθ. 87. 

Εκδόθηκε η υ.α. 5248/2020 «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, 

κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 

καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073), κατωτ. αριθ. 99. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως 

και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

1081), κατωτ. αριθ. 107. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21961/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 

2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 1.4.2020 έως και 

10.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1114), κατωτ. αριθ. 114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των 

κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και 

υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2020». (Β΄ 

1117), κατωτ. αριθ. 117. 

Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους 

Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 

έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23452/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 7.4.2020 έως και 16.4.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1211), κατωτ. αριθ. 143. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24113/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XBfvf6aYgtV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY2ERT4cdwhPrdodte-6BSQ2x3NMkc3alDP7a_i8QRub
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84byEy339to55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZod1LjbGft1iFRp5qZ0yqq5tkltsSyuclLTJfnM8Oxi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtddZ_hOylqo0uKagGy7rpC6W5MeWnKMnP3eDJtAthsy4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1kbLuASF0zOcZZtZFYlsCbKpsqn9XV5vDgRZvyX6KI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbg2id2X_ZUHi5EAVD8SCqpkzgFLBzM_cz6vz2ps9FQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbg2id2X_ZUHi5EAVD8SCqpkzgFLBzM_cz6vz2ps9FQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbRd9U22Ob_c1iOOz0Jh8VRlm9GkifstBiUd8a11mpC_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZqoF17RytQK-sA-lo2RX3kHTBVYaIFazZUgIdHKOHWt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZqoF17RytQK-sA-lo2RX3kHTBVYaIFazZUgIdHKOHWt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTem3bEBeZoHyKcUQ3goavue8m8g9ZvG3EyWEOM2_NUn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtceK7Y3dzDCjZ9o2kwZFDY-3lJUAqjJ-5s2mMMyKqcY4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfJWc9X9kwkaA0sL6XzH0K9qLRyzceLs2_RjkIxlGREY
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(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως και 18.4.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1273), κατωτ. αριθ. 152. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως 

και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

1299), κατωτ. αριθ. 161. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/2020 «Επιβολή του μέτρου της αναστολής 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) 

και κάθε μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της περ. 3 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 

της παρούσας έως και 24.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1300), κατωτ. αριθ. 

162. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των 

κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και 

υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (Β΄ 

1302), κατωτ. αριθ. 164. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ. 165. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π..οικ. 24767/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του 

άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως 

και 22.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1346), κατωτ. αριθ. 172. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.25136/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 14.4.2020 έως και 23.4.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1392), κατωτ. αριθ. 179. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.25426/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 24.4.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1431), κατωτ. αριθ. 186. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25762/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και 25.4.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1471), κατωτ. αριθ. 201. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrbjeiXPOKvXcE5LGzlelrbBUOenOC3Roy4iXI3y146
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYw89OaDIVKppL7sNX7dlLNJQ0cl9aRAKni8yjuHW1Gn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYw89OaDIVKppL7sNX7dlLNJQ0cl9aRAKni8yjuHW1Gn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0HNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSrNgrd9nmlC_cERNGmtheYLIdj0aYWAx8vcsakdsjnV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaowPh6aQJEXhdzot_-wWwVLExRPeWuvdlFrMRCoNcCI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaowPh6aQJEXhdzot_-wWwVLExRPeWuvdlFrMRCoNcCI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaowPh6aQJEXhdzot_-wWwVLExRPeWuvdlFrMRCoNcCI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzKdMKJot94fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaNHvAFHC_6VT_sw4jXC6Ipih9SqqdHwwRD5ShHrzmzd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVBj8HyHRPUA9ETglSzDWB_h09M3jBi4sKq-T5iLbEmA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86BYA0d1yFhstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQoNOYeipoX6BigqbqUI5sDnSjg67RmJfOIB-ujsbNhJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVIthLl-o9Sq7pvrrVZUJda0jhHrM0YCel0U143JUvAK
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Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. 

Α.1088/2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1526), κατωτ. αριθ. 

207. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26782/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 3.5.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 219. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/2020 «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό 

διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων 

υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των 

κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των 

κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας» (Β΄ 1587), κατωτ. αριθ. 221. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803/2020 «Παράταση ισχύος του μέτρου της 

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1589), κατωτ. αριθ. 223. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27014/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 27.4.2020 έως και 6.5.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1614), κατωτ. αριθ. 225. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27524/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 29.4.2020 έως και 8.5.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1631), κατωτ. αριθ. 227. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 

10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640), κατωτ. αριθ. 

228. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1644), κατωτ. αριθ. 232. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 

και ώρα 06.00» (Β΄ 1649) κατωτ. αριθ. 237. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OXOocP4PeJQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaZKTvmFqPIRvyoxW1pZE-cMbUpBxqOSgOaNIm62mfIG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVt_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRC-3nFJFcb_I4VXNqBgktgcl5Lhg7oyqFF9LAHGoWSJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQk7q7dW3fR5ohAecQT5W7IWsjbbJSktnzmxQlElIFak
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbMD0pIavc-0-FJ7mncxCv8vFmUw4w9qK_kSkiF7Onwo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta_KyCT_fg4CRVf5XLhNaaJo8G46-f_maB9uLYCVX2WW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXDWyLyXCPFMUAop60SFZvuUjlV-8qXGlu7qop-QUmQF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVOmZfRdvImsO4-p99gA8qTqm-g-OWX5yw3iSIh7acTu
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 

και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1651), κατωτ. αριθ. 238. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28051 της 4/4.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 13.5.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1696), κατωτ. αριθ. 245. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28902/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως και 16.5.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1756), κατωτ. αριθ. 255. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1776), κατωτ. αριθ. 268. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και 

ώρα 06.00» (Β΄ 1781), κατωτ. αριθ. 272.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29889/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.5.2020 έως και 22.5.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1840), κατωτ. αριθ. 284.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30606/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 25.5.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1866), κατωτ. αριθ. 297. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1868), κατωτ. αριθ. 299. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 από τις 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 και 

ώρα 06:00» (Β΄ 1870), κατωτ. αριθ. 301. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q9xsRI7tQcYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSIm114pCjI0xEqPg27liVYdhHuq30qVkbyu0xF8274x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdpzThk8rI4ewg-dNvRThTgvMh5hl-U_T0QYF6oJNe4d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX0Jxm-o6pOVVDIa5SLVmfI8ukXFHhR2ewU6-yi0Rv5G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXaL9iPVMIFi33OtXoT7IOVfc0tyZorQTSdy8JT9p9Vs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i61zBD63tiwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWeXO7EFhI-SUI4eeYmuyeqcc1DX0k5gqRDR_szZHcJJ
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επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 

και ώρα 06:00 έως και 25.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1871), κατωτ. αριθ. 302. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 «Επιβολή προσωρινών 

κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1970), 

κατωτ. αριθ. 311. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1987), κατωτ. αριθ. 322. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 

κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994), κατωτ. αριθ. 326. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2086), κατωτ. αριθ. 346. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33474/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 

1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως και 8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β΄ 2094), κατωτ. αριθ. 

360. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2146), κατωτ. αριθ. 375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2271), κατωτ. αριθ. 404. 

Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. 

Α.1131 της 1/16.6.2020 «Παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας (με 

φυσική παρουσία) της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως 

και τις 30.6.2020» (Β΄ 2364), κατωτ. αριθ. 420. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcTF_2C2gbhyNZ1tMMQvaL20whewzWZd89HxRMo67MIE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dPiJFyS0CqT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYMx3Wk23FCERqu2x8DXvYuorCKL6HobzuVyYdtKZCHv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdqYcbv16_MCsojE_R_2oAm3rLZGcx8yZ7xU62Cap3Rk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteBUvTNrxdVi7V4IAOQnC_FaYT3W3Bhl3WRlzKEVfQFb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT168rI2pWE8dLrKdWrYarLB921fsqe3h3kNgaXotQWS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUc8aryeo0b-jeJzLMZoN8h2NgwsgGCSwoD87McaIJWF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteAsh4afRwHFuDIou98ngS53lmbd5Akuxv1I2IJUAGI_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV1MmpaH7biPRJg94EG82_vXblgNmKhevu1I4xM7f17s
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17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2380), κατωτ. αριθ. 425. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38429/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 18.6.2020 έως και 27.6.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2421), κατωτ. αριθ. 431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2598), κατωτ. αριθ. 464. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41080/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική 

Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το 

χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2661), κατωτ. αριθ. 487. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43647/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.7.2020 έως και 18.7.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2776), κατωτ. αριθ. 511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2797), κατωτ. αριθ. 515. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων 

ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

13.7.2020 έως και 31.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2857), κατωτ. αριθ. 525. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών 

εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 

έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 3159), κατωτ. αριθ. 574. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49000/2020 «Aναστολή επισκεπτηρίων σε 

νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β΄ 

3163), κατωτ. αριθ. 578. 

Εκδόθηκε η υ.α. 50420/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου 

της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 

διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3326), κατωτ. αριθ. 593. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89_56gLvJ6W3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ7mgLnXQ2CdR71RtjJ99vPe3GWEPlqUrJzNo37z9p25
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTxzSce9ksIiPS0rfJS6t3CuzWIZDw1OWdfIApLtnSND
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-SnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWcbiScDYL89WcnVBkFBsoc9Vo4HJ3km-XFKSfopiHaD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtep_AgANoMC0kIWbKWj0vWuczEr5n1rzOQQBPT0i3WHt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Joyc7XVao2UfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcvGwcBG2BXGa3_5pVcg8D5ktyhla8bEUYFE2Ofk0mOt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6Mdkr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMwyCZkQlUNvxUcpNtbHwKNFoARKTmUECt61J6zerHf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IhofRqrFbnX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXEM2frhR24oTNz2bbJ7z7wmWqmN75i1HRUaBeysgqp5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1jpUuwo0olJmPE9q1NiMCw_uNuIzW6tYhjkPDa3pxA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKD9y23mkZd3BjlTJoF3HWlpglJkRdLGu5IQ014MGcx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKD9y23mkZd3BjlTJoF3HWlpglJkRdLGu5IQ014MGcx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O3ZSlWmxqUAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXHQENkDsRA-Kt1Oc73xxWX-5JByrYgYC0FnN-_fI3e
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 

10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3345), κατωτ. αριθ. 601. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356 της 14/14.8.2020 «Επιβολή των 

μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 

ειδικότερων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 

15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3427), κατωτ. αριθ. 620. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51549/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 26.8.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3439), κατωτ. αριθ. 625.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51862/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος 

της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης 

μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του 

Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3345)» (Β΄ 3459), 

κατωτ. αριθ. 627. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892 της 19/19.8.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 21.8.2020 

έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 3461), κατωτ. αριθ. 629. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 3521), κατωτ. αριθ. 641. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ 52761/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 

(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 26.8.2020 έως και 3.9.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορω 

νοϊού COVID-19» (Β΄ 3540) κατωτ. αριθ. 643. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89Kv1psDWBs8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVrKEdJJndNIb6iBAXR6lKJm6eaPOm0-P8oCorehu2xr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYd4AmJQgeqcbd2W9BSnTzbepMK2GZgHNIzofVywKASO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UsAeWDY0SAZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVwgPna7nL8ibfxrufcg2zGOXsg3ccPS6m9wCUnFQdpw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ybRP_RC2z2hp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNqzQLONmWPItVmLtQSP0oagq-JK3PmuhzNqFPSHntH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU-3yhh4ThWaZR_p55JoVufmca5D5rKsHieeML3dh4ol
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8y5-QU45GytMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdYrm0B6x0P_JzlixIAyW2PDw-uT6dbe73kvsnihxUC7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PG0CFuU2E_bNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdV3MEkK683OjiydD8Yivcrc0vI6xh5N_lmNvldG38iW


62 
 
 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 της 27/28.8.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 648. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3577), κατωτ. 

αριθ. 649.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638), κατωτ. αριθ. 660. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54338/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3704), κατωτ. αριθ. 670. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54600/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως και 13.9.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3708), κατωτ. αριθ. 672. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. 

έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3870), κατωτ. αριθ. 696. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3927), κατωτ. 

αριθ. 702. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2Rush3w3q2OjuItuYYaeiVxzwEOpCypm3EMiprHFI0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2fyPWoBme3y6q5GwJ_HMSn-vRLmZatCM1QmvQmSop_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88jqcC5XjbH_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-DW332J6c6g0xHv4DMDvkBfKBiqVxGY-y2dKfxkkHv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89yHYf254ryV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSQ_n_t2WM6QYsZLMVV2UyFZPUM7wlZogW8h6psICALi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89yHYf254ryXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ658ffx3dFIGmsL8uGTTo8YdcoARFMNXqwtL3KhF94z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f0vxB4fJLjLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVTn6xQCKV2O7YDzq7P3RvCIvYMEejslArBmopWty-vV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85ahmFUsjffL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcWcvNcuXe5yjktKA7KOdnWsx8TXGK7AdaaOBoDF8Ltk
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την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952), κατωτ. αριθ. 710. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/59502/2020 «Συμπληρωματική χρηματοδότηση 

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)» (Β΄ 4008), κατωτ. αριθ. 724. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61419/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Κύθνου της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από 2.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4277), κατωτ. αριθ. 776. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4325), κατωτ. 

αριθ. 781. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62421/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας από 6.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4385), κατωτ. αριθ. 794. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 63548/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από 

7.10.2020 και ώρα 22:00 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4428), κατωτ. αριθ. 799. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68641/2020 «Αναστολή διενέργειας παρελάσεων 

εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020» (Β’ 4743), κατωτ. αριθ. 853. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69548/2020 «Αναστολή διενεργείας αρχαιρεσιών 

για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 4811), κατωτ. αριθ. 865. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72309/2020 «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), κατωτ. αριθ. 892. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77282/2020 «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, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXxHfX3sZtJzkJLVfThcUxtj_6kLA3zll71fACH73ix_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8euidfznezjLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUi1oWBgixDxeJEfesKid3EkihgVI-4ndhQpiafZiHLY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UGc_wT4JnIH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdUh7CgP9NJqdNSEAnaIJhZjbNNi5Q3f9Uk6ycIf6dRB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV9UXu2eUlBK45o6V_DbeVoqHEALoG3v_yYp57Y9TWA-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSHvbZPBWrgYHFoLsQrpvTyfhm-NSyqnbcVztSLM7UA3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmgJ47Ah8qjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte-cP2lNWfAp5z5i77W5gLj2xKRkGmluTuqmAp-wpl0B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BFwYAznxlZ-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejGHE1RNgl7JM9d8hTZsaSjSYZYwDtykmNp4pAKDdSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JZEIwpFFDeItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtePjWFZ9IVzZLQNq9LZ7x_oXbzyegG6Pcxp5Ydp8Tree
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80HfkgjjjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZb8DfxXsB_iMwtyigT3kp6hoOJ1KZT_dh2IHqumZCY9
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για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5284), κατωτ. αριθ. 944.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 79405/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών υπαίθριων αγορών της περ. 9 του 

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

και 16.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5450), κατωτ. αριθ. 961. 

Εκδόθηκε η υ.α. 20877/Ζ1 της 23/24.2.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 

κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 722), 

κατωτ. αριθ. 1137. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044/2021 «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της 

υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678), κατωτ. αριθ. 1275. 

Εκδόθηκε η υ.α. 60243/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 

περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2245), 

κατωτ. αριθ. 1359. 

στ) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, μετά από 

γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, για την επιβολή των μέτρων της περίπτωσης (θ). 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), κατωτ. αριθ. 

120. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33470/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2089), κατωτ. αριθ. 

356.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

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

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), κατωτ. αριθ. 469. 

Εκδόθηκε η υ.α αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401), κατωτ. αριθ. 616. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ. 644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1PNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta07KCYGH0mKgSzRYLTdF2iNIFfLqutp6IVGDmI1ZV9o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BbEWV802l9R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudp8mNcELum1nNA7P1RG7q1qDbvtKYMuPQ6aj_wN9Q3n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4VkfjCxqz5hhZZNdMUKr6QH1JuzhtCbS8BUyskVTmB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoSIMyjwEOLTnzhybQQhCM48z90AfdBWdwFWRcDAlkL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XL8tG9fmXDn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxMv22-djg95OHtLXEtrNS1xMxk7kJ_ulz2cP4VDAnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta8ItCHngMin3vzaVQWiJwBWnUg1_thoXTml8HjPfVrB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdrLEHq4f3KHdNIh0vrmdZEY1Pi9iVR9j3UHNViwIviR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lEkA8Fows_MtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXgYBVESC5eQgoDrs2PHP0NbRAW6QkrZCjcgeBDjyosl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8e0v9QRA8GG73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-cNM5vodBl4Cc5rtQzpLOBwwtosoNvI_HUHG1Zu3GU
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προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638), κατωτ.αριθ.660. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3928), κατωτ. αριθ. 703. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των 

μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» (Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/2020 «Μέτρα προσωρινού περιορισμού 

επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138), κατωτ. 

αριθ. 754. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4494), κατωτ. αριθ. 814. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β 4908), κατωτ. αριθ. 877. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας 

και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 

από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), κατωτ. αριθ. 

879. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSIz6tb32tfH_YoT0iJJZQicqAqOPYvHVC_niW8eG05A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88jqcC5XjbH_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-DW332J6c6g0xHv4DMDvkBfKBiqVxGY-y2dKfxkkHv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85ahmFUsjffLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtexhgu1snf1FATDDAlyOq0wNo2dxYb3mdtcL5Dy4b7xc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMMepBFGh4ZiY95-sznAhjkiNHK0xhgYAxJuW20X2Hg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV925Vthw0b72SgqX28TAxEMvv47mI6TWWkIKofVVe1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWu4GOAZsda1xD5eCkNBsEGvCSLdTJWfyy76QgTMimcw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFrcSXVK_ABwvXwjbaxwU_j4_YE5bTo13l-lQPkJbaJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWoLdkNrzGaa0QvMpHOGd5CLQPrKUG7qmxmRbYjXra7o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw


66 
 
 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
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Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
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της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, 

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), κατωτ. 

αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010 της 28/28.7.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), 

κατωτ. αριθ. 1473. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

Κάθε μία εκ των ανωτέρω αποφάσεων, εκτός από το επιβαλλόμενο μέτρο, πρέπει να 

αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη ανάγκη δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του 

και να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και 

καταστήματα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησής της, καθώς και κάθε σχετική και 

αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται 

και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων 

διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων που τίθενται, 

αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού 

περιορισμού, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών υπόχρεων, για τυχόν 

μερική ή πλήρη αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι 

τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αποφασίζεται 

παράταση της ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων. 

Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω μέτρων ισχύουν από την υπογραφή τους και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένων πάντως των κείμενων 

διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να 

υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου 

λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου. 

Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, 

εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
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ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου.  

6. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με 

φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 

 

«Άρθρο δεύτερο 

Ζητήματα προσωπικού 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και έως και την 28η.2.2021, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να 

μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και 

έξι (6) μήνες ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ιατρικό, νοσηλευτικό, 

βοηθητικό προσωπικό και όσους υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς, φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας αρμοδιότητάς του σε νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικά, 

πανεπιστημιακά), ισχυρά πληττόμενων περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού 

COVID-19 και χώρους που έχουν συμβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί προς το Δημόσιο 

για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την προστασία 

της δημόσιας υγείας.  

2. Στο μετακινούμενο προσωπικό της παρ. 1 εμπίπτουν και ειδικευόμενοι ιατροί. Ο 

χρόνος της υπηρεσίας τους κατά τη μετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσης 

στην ειδικότητά τους και δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.  

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και έως και την 28η.2.2021 σε κάθε υγειονομική περιφέρεια συστήνονται με εντολή 

του Διοικητή τριμελείς υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από ιατρούς, με 

αποκλειστικό έργο την εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών άρνησης 

μετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους υγείας του μετακινούμενου προσωπικού της 

παρ. 1. Απαραίτητος όρος για τη λήψη της άδειας για λόγους υγείας και την 

αιτιολογημένη άρνηση της μετακίνησης του προσωπικού της παρ. 1 είναι η θετική 

κρίση της υγειονομικής επιτροπής ως προς τη βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων 

υγείας. Άρνηση του προσωπικού να μετακινηθεί ή να εκτελέσει υπηρεσία, παρά την 

αντίθετη κρίση της υγειονομικής επιτροπής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που 

επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του 

ν. 3528/2007 (Α’ 26).  

4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί 

για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες 

ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά 

πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 με σκοπό την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της 

απόφασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 

109 του ν. 3528/2007.  
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5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και έως και την 30ή.6.2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 

νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 

εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό, πάσης 

φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικό προσωπικό και πάσης φύσεως 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του 

ανατίθενται καθήκοντα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για ορισμένο χρονικό 

διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Η ανάθεση 

στο εν λόγω προσωπικό αφορά ιδίως σε ιατρικά και νοσηλευτικά καθήκοντα 

διαφορετικά της ειδίκευσής τους, καθώς και βοηθητικά καθήκοντα πάσης φύσεως 

λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής στη δημόσια υγεία από την έξαρση 

του κορωνοϊού COVID-19. Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς ανάληψη 

υπηρεσίας προσωπικού του ιδιωτικού τομέα συνάπτεται ατομική σύμβαση πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.). 

Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά η διάρκεια απασχόλησης, η φύση της σύμβασης 

εργασίας (πλήρης ή μερική), η συμμετοχή τους ή μη στο πρόγραμμα εφημεριών σε 

περίπτωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το ύψος και οι όροι αποζημίωσης 

του ιδιώτη ιατρού, καθώς και κάθε επιμέρους κατηγορίας απασχολούμενου 

προσωπικού που καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παρ. 6, καθώς και ο 

συγκεκριμένος οργανικός φορέας του Ε.Σ.Υ., στον οποίο κάθε απασχολούμενος 

ιδιώτης παρέχει τις υπηρεσίες του. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 

δύναται να παρατείνεται για έξι (6) ακόμα μήνες από τη λήξη της και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης.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.  

Εκδόθηκε η υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.40602/2021 «Δυνατότητα παράτασης 

απασχόλησης εθελοντικού ή συμβατικά διατιθέμενου ιατρικού προσωπικού από 

τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας» (Β’ 2867), κατωτ. 

αριθ. 1416. 

6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 

ν. 4336/2015 (Α’ 94). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις 

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ένταξης του προσωπικού της παρ. 5 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το διάστημα απασχόλησης και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. Η αποζημίωση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου είναι 

ακατάσχετη και αφορολόγητη.  

7. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2021, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται 

σε ιατρούς, οι υπηρεσίες των οποίων επιτάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

ν. 4325/2015 (Α’ 47), για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη».  

Στο άρθρο δεύτερο, που  

-είχε αντικατασταθεί από το άρθρο δωδέκατο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), κατωτ. 

αριθ. 426,  

-τροποποιηθεί, από το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY533U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW09xwKX0hZ6qakHIFhkbP6W7Ddn1HPt4LXsvJ9dFSPS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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-από το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 905 και 

-από το άρθρ. 171 του ν.  4759/2020  (Α΄ 245), κατωτ. αριθ. 957,  

-προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 και παρ. 7 και το άρθρο αυτό 

διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. 

αριθ. 1214. 

Με το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), κατωτ. αριθ. 547, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο έκτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597, είχε οριστεί ότι: «Οι συμβάσεις εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και 

διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και των οποίων η 

διάρκεια λήγει από 1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) 

επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, έργου ή παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω 

συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 

λογίζονται ως νόμιμες». 

Με την παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872, είχε 

οριστεί ότι: «Οι  συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που 

έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), και των οποίων η διάρκεια παρατάθηκε για 

τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και όχι πέραν της 30ής 

Νοεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου έκτου της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως  αυτή κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του 

ν. 4722/2020 (A΄ 177), καθώς και των συμβάσεων έργου και παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και 

διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του 

άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, 

ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις, που 

έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω 

συνθήκες και προϋποθέσεις.» 

Βλ. την υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/2020 «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), κατωτ. αριθ. 913. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtenPmqycxhdum5_0iFRfhnUwDJMWSh7sIwWBtQkM_P35


73 
 
 

Βλ. την υ.α. Β1.α/οικ.73777/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς 

και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150), κατωτ. αριθ. 916. 

Για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στο μετακινούμενο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό της άνω παρ., βλ. άρθρ. 170 του ν.  4759/2020  (Α΄ 245), 

κατωτ. αριθ. 953. 

Με το άρθρο 170 του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245), κατωτ. αριθ. 957, είχε 

οριστεί ότι: «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.» 

Με την παρ. 4 του άρθρου 482 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 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), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως και την 

31η.5.2021.»  

Για την μετακίνηση προσωπικού που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις 

δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ βλ. την παρ. 6 της 

υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068 της 1/1.3.2021 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων 

κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), 

κατωτ. αριθ. 1150. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/2021 «Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, 

νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2gMw4lgvgvQxRHI2k_Qqe7KqBCKXVML67TBp9cOgfr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85PGCd7VFTjB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYj3773WTPcZ-kwv9hdJJdHOjV5LPqHs6Kx2gsILQyGf
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απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του 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) και ισχύει» (Β’ 1731), 

κατωτ. αριθ. 1288. 

Κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 7 εκδόθηκε η υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.28697/2021 

«Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες 

επιτάσσονται για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από 

την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του 

ν. 4790/2021 (Α΄ 48)» (Β΄ 1894), κατωτ. αριθ. 1311. 

Με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που 

έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

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

ν. 4682/2020 (Α’ 76) και των οποίων η διάρκεια παρατάθηκε για τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020, 

δυνάμει του άρθρου έκτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 157), καθώς και των 

συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204) 

διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και παρατάθηκαν με το άρθρο 87 του ν. 4745/2020 

έως και την 30ή.6.2021, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει 

και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν 

οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.» 

Με την παρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου ιδίου άνω ν. 4812/2021, ορίστηκε ότι: 

«Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, κατά 

το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 

30ή.9.2021.» 

Με το άρθρο τριακοστό τέταρτο ιδίου άνω ν. 4812/2021, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

των παρ. 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ως προς 

την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού 

και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών 

δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.»  

Με την παρ. 2 του άρθρου 49 του 4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 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), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 31η.12.2021.». 

Με την παρ. 4 του άρθρου 52 του 4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3stiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfmfV2Nngn5bJyvJx4IkQT-76BxUdkBt2d9HiQ_eR3QX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRmuOOw_qDsBohfR0aJfjqJo6-is8cyk6us9kF-DCI_J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub31yI5iQoQUwb3TGqH9Z2hFmLxH2xyWPT46cJcMSasg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub31yI5iQoQUwb3TGqH9Z2hFmLxH2xyWPT46cJcMSasg
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ν. 4682/ 2020 (Α΄ 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά 

διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον 

ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από 

τη λήξη της έως την 31η.12.2021.»  

 

«Άρθρο τρίτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

1. Για το χρονικό διάστημα έως την 30η.9.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να 

απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων 

προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης ανάγκης 

προστασίας της δημόσιας υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε 

επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση 

συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς 

ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.  

2. Για το χρονικό διάστημα έως την 30η.9.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης 

προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε 

ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του 

κορωνοϊού 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. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε 

αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει 

πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας 

και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η 

πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης 

και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά 

κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.». 

Το άρθρο τρίτο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 

4693/15-17.6.2020 (Α΄ 116), κατωτ. αριθ. 426.  

Με το άρθρο 52 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339, είχε 

οριστεί ότι: «Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης 

προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των 

προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 

42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις 

παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως 

του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 

52)». 

Με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4728/29-29.9.2020 (A’ 186), κατωτ. αριθ. 

761, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (A΄ 76), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 

4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και 

μέσων προστασίας, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) 

και παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), ως προς 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, 

φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης 

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

ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες 

υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 30ή.6.2021.»  

Με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τετάρτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. 

αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 

έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων 

οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 

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

ν. 4682/2020 (Α’ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις 

Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.), κατά τη χρονική περίοδο από 

1.5.2020 έως και 31.5.2020, είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες 

παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 31.5.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή 

στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52).»  

Με την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου ιδίου άνω ν. 4812/2021, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, 

φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.9.2021.» 

 

Άρθρο τέταρτο 

Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων 

Με το άρθρο 25 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155, είχε οριστεί 

ότι: «Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των 

περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου 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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueOyFzwcrVhSeS_4Ap1Rdg63ilkhkCWXnOAjcAEkJrB8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
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κορωνοϊού» (Α΄ 42), σε συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την 

επιβολή περιορισμού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους 

και αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του μέτρου του 

περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισμού, και να έπεται 

της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η έκδοση της κοινής 

υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την 

αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του 

χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή 

τους. Εφόσον ο περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της 

διαδικασίας περιορισμού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία 

μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της 

διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των φυσικών 

προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της 

αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο 

ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών 

έκταση της υπό αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, 

κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών.» 

Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού σχετιζόμενων και με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου βλ. την υ.α. 

6177/2020 (Β΄ 4126), κατωτ. αριθ. 744. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4728/29-29.9.2020 (A’ 186), κατωτ. αριθ. 

761, είχε οριστεί ότι: «Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020, ως προς την 

αναγκαστική διάθεση χώρων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, 

παρατείνεται έως την 31η.12.2020».  

Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού βλ. την υ.α. οικ. 6472/2020 (Β’ 4487), κατωτ. αριθ. 811. 

Με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το οποίο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και το 

άρθρο 82 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων 

στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας και η ισχύς του οποίου είχε 

παρατεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), παρατείνεται 

έως την 31.3.2021.» 

Με την παρ. 5 του άρθρου 482 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, 

που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.» 

Με το άρθρο 23 του ν. 4790/2021  (Α΄ 48) , κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς 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), ως προς την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Py46MrOjGBAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbKQtfj8ivFUs6aePmV6N7VxoExbNnwTCmtyB7lXOlI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueOyFzwcrVhSeS_4Ap1Rdg63ilkhkCWXnOAjcAEkJrB8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRyk6YNSam2Si8JtCWUXytUBu9HVpS7c-Xfp4vyF1v1_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

Με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. 

αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020, που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την 

κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από την ημερομηνία 

λήξης της έως και την 30ή.9.2021.» 

Με το άρθρο τριακοστό έβδομο ιδίου άνω ν. 4812/2021, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

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), ως προς την 

αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

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

άμεσος κίνδυνος διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών 

δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών 

υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων και 

θεραπευτηρίων εν συνόλω, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης 

δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ4/Γ.Π. οικ. 74407/2020 «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), κατωτ. αριθ. 915.  

2. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας δύναται με απόφασή του, 

να εντέλλεται την αναγκαστική δέσμευση στο Δημόσιο της χρήσης ολόκληρου 

ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου, καθώς και όλων των παρεπόμενων ιατρικών, 

νοσηλευτικών και βοηθητικών υπηρεσιών, για την κάλυψη της έκτακτης και 

επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από 

την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, που κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπο της δεσμευόμενης επιχείρησης, 

καθορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα της δέσμευσης και ανατίθενται στον οικείο 

Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει γεωγραφικά 

η δεσμευόμενη επιχείρηση, η διοικητική διαχείριση όλων των κλινών του 

δεσμευόμενου νοσοκομείου, η διοικητική εποπτεία του προσωπικού που αναγκαστικά 

διαθέτει τις υπηρεσίες του για δημόσιο σκοπό, η διαχείριση της εισαγωγής ασθενών 

στο νοσοκομείο από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή αναγκαστικά δεσμευμένα ιδιωτικά 

θεραπευτήρια και νοσοκομεία, η μετακίνηση ήδη νοσηλευόμενων ασθενών και 

η εν γένει εποπτεία του εύρυθμου τρόπου λειτουργίας του αναγκαστικά δεσμευμένου 

νοσοκομείου. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Υπουργού Υγείας 

για την αναγκαστική δέσμευση και την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στον 

Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε, η Διοίκηση της επιχείρησης του δεσμευόμενου ιδιωτικού 

θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gM6z2rpUIRTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfXi-GrNEDgXxKFx9tgh291DmifXMad1GmzhDWlzI4Hx
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εκπροσώπησης έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω 

αρμοδιότητες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ4/Γ.Π. οικ. 74407/2020 «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), κατωτ. αριθ. 915.  

Για την αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν 

αναγκαστικά κατ’ εφαρμογήν της άνω παρ., βλ. το άρθρο 42 του ν. 4790/2021 (Α΄ 

48), κατωτ. αριθμ. 1214. 

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης ιδιωτικών κλινικών και 

θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά κατ’ εφαρμογήν της άνω παρ., βλ. 

το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411. 

3. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο για κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών 

στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και οποιουδήποτε φορέα εποπτείας της Γενικής 

Κυβέρνησης, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας 

από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο.  

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48011/2021 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 29.7.2021 έως και 

30.9.2021» (Β’ 3429), κατωτ. αριθ. 1473α. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48608/2021 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου 

Ιητών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την 

κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2021 έως 

και 30.9.2021» (Β’ 3480), κατωτ. αριθ. 1476. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48878/2021 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου 

Μήλου της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 

την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 2.8.2021 έως 

και 30.9.2021» (Β’ 3528), κατωτ. αριθ. 1481. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48880 της 2/4.8.2021 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου 

Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gM6z2rpUIRTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfXi-GrNEDgXxKFx9tgh291DmifXMad1GmzhDWlzI4Hx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVLp0_h8kY-OLIe545UkndiZFf7X98lISKAgTD7UdIuR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2fNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZtgo6pmaNvP6esdjUHHrSmdyKmQ5__AklUuAh-eTdz9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8y5-QU45GytPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdbJdgT2JC5zqw81tcSVQUOObDNKE5cLD9laUDedxE4e


80 
 
 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.8.2021 έως 

και 30.9.2021» (Β’ 3573), κατωτ. αριθ. 1486Α. 

4. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα 

πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιβολής των μέτρων αναγκαστικής δέσμευσης 

των παρ. 1 έως 3, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται 

ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια 

υγεία εγκαταστάσεων, κλινών, δεσμευόμενων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και 

νοσοκομείων, δομών, παρόχων υπηρεσιών υγείας, τυχόν κίνητρα και ωφελήματα, 

τυχόν εξαιρέσεις από την διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 100 του ν. 4172/2013 

(Α΄ 167) και 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), τυχόν αναστολή προθεσμιών για την 

καταβολή φόρων και εισφορών, καθώς και τυχόν φορολογικές ή ασφαλιστικές 

διευκολύνσεις της καθολικά δεσμευόμενης επιχείρησης της παρ. 2 για το χρονικό 

διάστημα της δέσμευσής της, η διαδικασία και ο χρόνος αποζημίωσης, καθώς και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται ο τρόπος 

αποζημίωσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των 

αναγκαστικά δεσμευόμενων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών και παρόχων 

υπηρεσιών υγείας, πρόσθετη αποζημίωση, επιδόματα και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια.». 

Το άρθρο τέταρτο, το οποίο είχε αντικατασταθεί από το άρθρο δέκατο τέταρτο 

του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), κατωτ. αριθ. 426, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω 

από το άρθρο 85 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ. 1542/2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (B΄ 848), κατωτ. αριθ. 28. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ.21168/2020 «Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των 

αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και 

εγκαταστάσεων»  (Β΄ 1076), κατωτ. αριθ. 102. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην 

Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 

22.3.2020 έως και 9.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1115), κατωτ. 

αριθ. 115. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.44063/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 

30.09.2020» (Β΄ 2789), κατωτ. αριθ. 513. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ. 6177/2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Β΄ 4126) , κατωτ.αριθ.744. 

Βλ. την υ.α. Β1.α/οικ.73777/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85w446z9l9wS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfnaSSa-6EHJgCQdndvsusKSE5BIhasZxZe5QlCjCZTW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cAiovWnJJ4B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRvaWXgbsqW7Plotl7PDH1u5BAGXXsI5tWIbKejdXSx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfaJxP5GupSt0ZvVByzWsgzBE2AGypchdn0MtjCbiMmm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCCCHI_Tq00Asr3zAw7zU9Uab365cpkCuxmcFI7x41g
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και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150), κατωτ. αριθ. 916. 

 

«Άρθρο πέμπτο 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας 

Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού σχετιζόμενων και με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου βλ. την υ.α. 

6177/2020 (Β΄ 4126), κατωτ. αριθ. 744. 

Για την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού 

βλ. την υ.α. οικ. 6472/2020 (Β’ 4487), κατωτ. αριθ. 811. 

Για την διαδικασία αποζημίωσης της 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), κατωτ. αριθ. 872, βλ. την υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

73549/2020 «» (Β’ 5098), κατωτ. αριθ. 910. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών 

αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, 

αγοράς υλικών αντιδραστηρίων και υγειονομικού εξοπλισμού και λήψης μέτρων 

προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας.»  

Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 54 του ν. 4772/15-15.9.2020 

(Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

Είχαν εκδοθεί: 

-η υ.α. Β1.α/οικ. 19627/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 934), κατωτ. 

αριθ. 63. 

-η υ.α. οικ.21168/2020 «Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των αναγκαστικά 

διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και εγκαταστάσεων»  (Β΄ 

1076), κατωτ. αριθ. 102. 

-η υ.α. Β1.α/οικ.22461/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 1213), 

κατωτ. αριθ. 144. 

-η υ.α. Β1.α/οικ.34620 της 4/12.6.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα 

πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 

2264), κατωτ. αριθ. 398. 

-η υ.α. Β1.α/οικ.53353/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 3637), 

κατωτ. αριθ. 658. 

-η υ.α. οικ. 6177/2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Β΄ 4126) , κατωτ. αριθ. 744. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Py46MrOjGBAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbKQtfj8ivFUs6aePmV6N7VxoExbNnwTCmtyB7lXOlI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRyk6YNSam2Si8JtCWUXytUBu9HVpS7c-Xfp4vyF1v1_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EFsOTw-T16ruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTK5ir8cwZbDmIq6WerEvMX5zmiPUTsuxabcJoetzQ9s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87qb6-y6MRoR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubW3cTKNZWL4vdXp9d7HSKX7Eg_K8rOc6FbfmieXPPfw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfaJxP5GupSt0ZvVByzWsgzBE2AGypchdn0MtjCbiMmm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfaJxP5GupSt0ZvVByzWsgzBE2AGypchdn0MtjCbiMmm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaNit_0BN7GNKWBp15a94z7x_O9oSGhSQgi0tdkyJ9sH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7Zml_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtazLg3B3mQONSbqnaIUn1pU1V9BTFP2FqLBdzPi2-ncL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7Zml_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtazLg3B3mQONSbqnaIUn1pU1V9BTFP2FqLBdzPi2-ncL
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Εκδόθηκε η υ.α. Β2α, Β1α/57429/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για τη διενέργεια προμηθειών, την πρόσληψη 

προσωπικού, την αγορά υλικών και μέσων προστασίας, στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 4332), κατωτ. αριθ. 

784. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ. 64615/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 

πρόσληψη και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στα πλαίσια των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 4503), 

κατωτ. αριθ. 818. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.70594/2020 «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), κατωτ. αριθ. 881. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.71551/2020 «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), 

κατωτ. αριθ. 888. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/2020 «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), κατωτ. αριθ. 913. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.4513/2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 183), κατωτ. αριθ. 

1076.  

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.16349/2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 1058), κατωτ. αριθ. 

1180.  

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/2021 «Διαδικασία αποζημίωσης 

χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των 

θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους 

υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» 

(Β΄ 1118), κατωτ. αριθ. 1197. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/2021 «Καθορισμός αποζημίωσης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του 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) 

και ισχύει» (Β’ 1731), κατωτ. αριθ. 1288. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t3VVDiksYNt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubIFXzG4RleKgOdoeflqpkPkDqxBqivotQscf5d_1Qjs
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Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ. 37539/2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 

πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού» (Β’ 

2547), κατωτ. αριθ. 1386. 

Εκδόθηκε η υ.α Β1.α/οικ. 49804/2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 3686), κατωτ. αριθ. 

1498. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.51461/2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 

πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 

3893), κατωτ. αριθ. 1513. 

 

Άρθρο έκτο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 

1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

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

 

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ  

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13530 της 26/27.2.2020  «Επιβολή προληπτικού μέτρου 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105oυ Δημοτικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης την 27.02.2020» (Β΄ 647) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παράγραφο στ΄ του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(ΦΕΚ 42 Α΄). 

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως 

ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).  

5. Την από 26.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Την αριθμ. Β1α/οικ.13429/26-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, 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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXLA2VllDKGkUsLIwAXdsIODBz8HBuso9ePS_G0Fu1pE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXLA2VllDKGkUsLIwAXdsIODBz8HBuso9ePS_G0Fu1pE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8auLqJdgkY7gfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2Mt7wrCuk3UjpzY6xrb8R-HjBx22KGHifQ61TGZO6I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY035IodmyYooi0zvHV1iAyjMR7uOwO_Vm4SyAyp8R8Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY035IodmyYooi0zvHV1iAyjMR7uOwO_Vm4SyAyp8R8Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmG1emqjdPJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRz4eBkZh5c-0KCt-S7mm3uf_SfOQiuJ_9ntzdUrtJuZ
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Άρθρο 1 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 105ου Δημοτικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά και μόνο την 27.02.2020.  

 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

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

 

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13775 της 27/27.2.2020 «Επιβολή του 

προληπτικού μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105ου Δημοτικού 

Σχολείου Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερις ημέρες» (Β΄ 648) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.  

6. Την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Β1α/οικ.13757/27-2-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας Απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 105ου Δημοτικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης, για 14 ημέρες, από 28/2/2020 έως και 12/3/2020. 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZwBRXbA_CswS_9-RTlYSVM9jprveIKHr8dXP4nw7p7j
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4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 13776 της 

27/27.2.2020 «Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς 

Δευτέρας» (Β΄ 648) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

2. Το π.δ. 86/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), 

όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως 

ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

6. Την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 13773/27-2-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας Απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Τη ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και 

των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου 

2020 σε όλη τη Χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 

27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19. Καλούνται όλοι οι φορείς (OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού) και λοιποί 

αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε 

πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία), όπως συμμορφωθούν 

με το περιεχόμενό της. Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 

του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZwBRXbA_CswS_9-RTlYSVM9jprveIKHr8dXP4nw7p7j
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5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 13788 της 27/27.2.2020  «Επιβολή 

του μέτρου προσωρινού περιορισμού μαθητών Α΄ τμήματος Δ΄ τάξης του 

105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, συνοδών, οδηγού μεταφορικού μέσου 

και εκπαιδευτικών ιδίου τμήματος» (Β΄ 649) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

4. Την από 27.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 13778/27.02.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των κάτωθι αναφερόμενων 

προσώπων κατ΄ οίκον για χρονικό διάστημα 14 ημερών από 27.2.2020 έως και 

12.3.2020:  

α) των μαθητών του Α΄ Τμήματος της Δ΄ τάξης του 105ου Δημοτικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης (ως αναλυτικά ορίζονται στο συνημμένο κατάλογο),  

β) των συνοδών και του οδηγού μεταφορικού μέσου για την υλοποίηση εκδρομής του 

ανωτέρω τμήματος που έλαβε χώρα την 25.2.2020 (ως αναλυτικά ορίζονται στο 

συνημμένο κατάλογο), 

γ) των εκπαιδευτικών και δασκάλων του ως άνω τμήματος (ως αναλυτικά ορίζονται 

στο συνημμένο κατάλογο).  

Η παρούσα απόφαση γνωστοποιείται σε καθένα από τους υποβαλλόμενους στα 

ανωτέρω μέτρα, με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

συστημένη επιστολή) συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφωνικής ενημέρωσης από τις 

υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του 

Υπουργείου Υγείας. Αντίγραφό της δύναται να χορηγείται σε νόμιμους κηδεμόνες, 

συμπαραστάτες, συζύγους και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, από την 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.  

Τα ανωτέρω επιβαλλόμενα μέτρα συνιστούν νόμιμη αιτία απουσίας των 

υποβαλλόμενων στα μέτρα από την εργασία.  

 

Άρθρο 2 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NiraldKF_IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ-TWifaNH4eyRE9C9QFleFL8mIwbq_HpagdkWHUbbnt
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Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς τους 

συνημμένους ονομαστικούς καταλόγους. 

 

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

 

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14154 της 28/28.2.2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του 

Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου 

του Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020» (Β΄ 665) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. 

6. Την από 27.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 14103/28-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

  

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του 

Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου του 

Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020 για προληπτικούς λόγους. 

  

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UYvrtfJq1xJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubdHD9uHEw2cHVyZX96wZyeHvJlbPce4Iw7GjtlsgQSo
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7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14166 της 28/28.2.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας σχολείων του Νομού Αττικής την 28.02.2020» (Β΄ 665) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.  

6. Την από 28.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 14100/28-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 4ου ΓΕΛ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 

1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 1ου 

ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ την 28.2.2020 για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας. 

 

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

 

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14243 της 28/28.2.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 666) 

(Καταργήθηκε από το εδ. β΄ του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/2020 

«Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από   

και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό 

διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ. 15). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UYvrtfJq1xJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubdHD9uHEw2cHVyZX96wZyeHvJlbPce4Iw7GjtlsgQSo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80N3_ZVEu26x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWUsWJ8hGcgj_QpWY8bavFBcauJpd7Gwfw9RUu-D7YRy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYd2TlhH7IB8uyrw9OreQlkQyU7fjSJBrLQ3iOseqok7
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----------.---------- 

 

9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246 της 2/2.3.2020 «Επιβολή μέτρου προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας» (Β΄ 668) 

 

Έχοντας υπόψη:  

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

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2, και της 

παρ. 4 αυτού.  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως 

ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 (ΦΕΚ 3009/Β΄/2019) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».  

6. Την από 2.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.14244/2.3.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 4ο ΓΕΛ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 

13.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 5ο 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 

17.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gilvMcAph-l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUYoX0Gqr7HzA_UciI36CGrKTpbPGEgIMntbQoZbBzxO


90 
 
 

3. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά 

διαστήματα: Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 Γυμνάσιο 

και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 Γυμνάσιο και 

Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 1ο ΕΠΑΛ 

Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων 

Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων 

Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων 

Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 3ο ΓΕΛ Ξάνθης από 3.3.2020 έως και 

6.3.2020 1ο ΕΠΑΛ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020 8ο ΕΚ Επανομής από 

3.3.2020 έως και 11.3.2020 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως 

και 7.3.2020 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 17ο 

Γυμνάσιο Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 17ο ΓΕΛ Αθήνας από 3.3.2020 έως 

και 7.3.2020 κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

15071 της 4/4.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, 

Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 

701) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 

αυτού.  

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

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

όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως 

ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSMrQt3QmIrJ2ACm4QA9iJAQ7CtqSAIxOn_nxYTUc8oH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSMrQt3QmIrJ2ACm4QA9iJAQ7CtqSAIxOn_nxYTUc8oH


91 
 
 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).  

8. Την από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

9. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15070/04.03.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, κατά τα 

αναφερόμενα στην από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

 

11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ  

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15072 της 4/4.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, 

για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701) 

 

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 περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 

αυτού.  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει. 

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSMrQt3QmIrJ2ACm4QA9iJAQ7CtqSAIxOn_nxYTUc8oH
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6. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».  

7. Την από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15069/04.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο         

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 

6.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

  

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

 

12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534 της 5/5.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως  δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 

6.3.2020» (Β΄ 708) 

 

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 περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 

αυτού.  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει. 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».  

6. Την από 5.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.      

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL878rJfcHF2_F5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQD68pSqXBxP1Q00mARNGvJBofECbrtUKif6Z_KPo9RN
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7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15502/5.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, κατά τα 

αναφερόμενα στην από 5.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

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

 

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

15906 της 6/6.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, 

Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, 

μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας» (Β΄ 723) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.  

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

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

όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως 

ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» 

(Β΄ 3099).  

8. Την από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JNt9c_pMrlJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuT-TXGDaGm8KkqmuElo5eMt04mzmch7zFaUlOsefzbRc
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9. Την αριθμ. Β1α/οικ.15888/6-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, 

μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας στις 12-3-2020, 

που θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας στην Αρχαία Ολυμπία, κατά 

τα αναφερόμενα στην από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

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

 

14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910 της 6/6.3.2020  «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από   και προς τις Περιφερειακές 

Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 

έως και 20-3-2020» (Β΄ 724) 

 

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 περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».  

6. Την αριθμ. 6632/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».  

7. Την από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Την αριθμ. Β1α/οικ.15889/6-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYd2TlhH7IB8uyrw9OreQlkQyU7fjSJBrLQ3iOseqok7
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απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από και 

προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό 

διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

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

 

15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911 της 6/6.3.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724)  

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει, δυνάμει της περ. α΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 

21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 78.) 

 

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

 

16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ, 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942 της 6/8.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, 

για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των 

φοιτητικών εστιών» (Β΄ 725) 

 

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 περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYd2TlhH7IB8uyrw9OreQlkQyU7fjSJBrLQ3iOseqok7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KVB4XEcJ8b55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucI1PruPFp-iPaiB1z_sHXsnNKQAJKiBDvs92218IdFL
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2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».  

6. Την 6632/Υ1/20.7.2019 (B΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».  

7. Την από 6.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 15891/6.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, 

εξαιρουμένων των φοιτητικών εστιών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για 

το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 

6.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

 

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 της 8/8.3.2020 

«Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε 

αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών 

εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 726) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8thS5NILUvwJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubFCJfwzcrruWURJTN--oGeLtLHi6FZSK2WkAZjbeGVI
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2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192), όπως ισχύει.  

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

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

όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

όπως ισχύει.  

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

ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).  

9. Την από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

10. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 15950/8.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, 

από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα 

αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 2 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών 

εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19.  

 

Άρθρο 3 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, 

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 
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----------.---------- 

 

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ, 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 της 8/8.3.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 

22.3.2020» (Β΄ 727) 

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει δυνάμει της περ. β΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 

21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 78) 

 

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

 

19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ, 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15958 της 8/8.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 

9.3.2020 έως και 23.3.2020» (Β΄ 728) 

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει δυνάμει της περ. γ΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 

21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 78) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81tBIyTaSQGR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTIbnW0aZqDjvnzSvSS-RlK-e9zt1XOtQ0Z0FMuArjxK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gQefFRsOxFV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc87unlK3Wfdedp8u8YCi4Sa9xYl-5qYj2OZNpy25kok
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
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20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

16395 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως 

και 24.3.2020» (Β΄ 731) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού.  

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

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

όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως 

ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16931/9.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

ανοικτών και κλειστών, σε όλη την επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω των χιλίων 

(1000) ατόμων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα 

από 10.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
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21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 

18.3.2020» (Β΄ 731) 

 

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 περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 

αυτού.  

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».  

6. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 725).  

7. Την από 9.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16394/9.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 

18.3.2020, σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: α) των 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική 

παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και 

κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης 

κοινού στα Ιδρύματα αυτά και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως 

εκδηλώσεων. 

2. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
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Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των φοιτητικών εστιών 

για τη στέγαση των φοιτητών.  

3. Ως προς τις σχολικές μονάδες και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, φορείς 

και ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, πλην των Α.Ε.Ι., διατηρείται σε ισχύ η αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Υγείας (Β΄ 725). 

 

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

 

22. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ, 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 

10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731) 

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει δυνάμει της περ. δ΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

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

τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 

21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 78) 

 

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

 

23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

16837 της 10/10.3.2020 «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) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AN0W5rd_JBt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRhi0x_DNoUqsmh571ktRyqgPJhu7o1EmhrfgazMusFR
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2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

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

όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει. 

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

όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως 

ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).  

8. Την από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

9. Την αριθμ. Β1α/οικ.16836/10.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, από 

10.3.2020 έως και 24.3.2020, όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών 

εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, για ατομικά και ομαδικά 

αθλήματα, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται 

συνολικά περισσότερα από εξήντα (60) άτομα, κατά τα αναφερόμενα στην από 

10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

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

 

24. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ  - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 της 

10/10.3.2020 «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) 

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει δυνάμει της περ. ε΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV
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«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των 

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης 

μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων 

σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για 

το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ.78) 

 

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

 

24Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4674 της 10/11.03.2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53) 

 

… 

Άρθρο 2 

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«6. Έως την 30ή.6.2021, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες 

μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την 

προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων 

δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε 

Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και 

δίκτυα δήμων ή περιφερειών που μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 

οφείλουν να προσαρμόζουν τη μετοχική τους σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά τη 

μετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι 

τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., 

και δίκτυα που λειτουργούν και δεν μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, 

συνεχίζουν να λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν 

εφαρμογή τα άρθρα 3 και 4». 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιήθηκε και η παρ. 6 διαμορφώθηκε ως άνω 

από το άρθρο 54 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62), κατωτ. αριθ. 1255 

 

… 

Άρθρο 84 

Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

... 

9. γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD8bV9SBObqk9JkuzUFTk-zUBuEFX08_MSniHWoPft1S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKKnJBxsyux68x64nTWSTT9DJFaUYn79wbVKLiCwfF2i
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«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2021 απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται έως 

έξι (6) μήνες».  

Η άνω παρ. 4 τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία ισχύος του πρώτου εδαφίου 

και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 114 

του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Αριθμ. 25 της 29/30.9.2021 «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του 

άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (B’ 4503) ορίστηκε ότι: «Η προβλεπόμενη 

προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 9 του άρθρου 84 ν. 4674/2020 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 114 του ν. 4790/2021, παρατείνεται κατά έξι μήνες από τη λήξη της, ήτοι 

μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.». Με το δε άρθρο 2 της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι: 

«Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της». 

 

... 

«Άρθρο 116 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

1. Στο πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και του περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να συνάπτονται από τα αρμόδια 

όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής, γενικής ή ειδικής, 

διάταξης, συμβάσεις προμήθειας επιχειρησιακού υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, παροχής υπηρεσιών σίτισης του αστυνομικού προσωπικού 

στην περιοχή του Έβρου και του Ανατολικού Αιγαίου, υπηρεσιών καθαριότητας στα 

προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης σε όλη την Επικράτεια, καθώς και προμήθειας 

υγειονομικού και λοιπού σχετικού υλικού και παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, για την 

κάλυψη αναγκών των αστυνομικών και σωφρονιστικών Υπηρεσιών.  

«2. Οι δαπάνες της παρ. 1, ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να καλύπτονται κατόπιν σχετικής 

έγκρισης και μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από 

αιτιολογημένο αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  

3. Το παρόν ισχύει έως τις 30.6.2021».  

Το άρθρο 116 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του ν. 4728/2020 (A’ 186), 

κατωτ. αριθ. 761, οι δε παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκαν εκ νέου ως άνω από την 

παρ. 1 του άρθρου 153 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991 . 

Με την παρ. 2 του άρθρου ενενηκοστού δευτέρου του ν. 4812/2021 (A’ 110), 

κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 

(Α’ 53), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάθεσης υπηρεσιών 

καθαριότητας από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, παρατείνεται έως και 

την 30ή.9.2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYZGaW-i051pIxSQ6x2p23F6ajKpIcGB8B09Ufmh7wxY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueOyFzwcrVhSeS_4Ap1Rdg63ilkhkCWXnOAjcAEkJrB8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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Με την παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), κατωτ. αριθ. 1563, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), περί της 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.» 

 

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

 

25. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11.3.2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 

55) 

Κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

Για τους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας βλ. το 

άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

64), κατωτ. αριθ. 38.  

Για τη λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο χώρο του 

Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, βλ. την απ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 16496/2020 (Β΄ 

1044), κατωτ. αριθ. 95. 

Με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για οφειλέτες που 

αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν 

εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 

4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη 

καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για 

οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να 

χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από 

τον πιστωτή». 

Για την μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό 

τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για 

την απαγόρευση της κυκλοφορίας, βλ. την απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Αριθμ. 

Α.1077/2020 (Β΄ 1207), κατωτ. αριθ. 141. 

Για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες 

δόσεις οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και 

τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν 

χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας, βλ. το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854. 

Για την παράταση, και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, της 

προθεσμίας καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVnQEU-WpgfoRILq7ZJAQ6qV-FVcM3aL_0sRudRnOiY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUw4DRY1klGmpqCZMSZUqJphW5sHlp7BD-i6sT8yOslD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας, βλ. το άρθρο 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854. 

Με το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854 ορίστηκε ότι: 

«Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, 

για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, 

σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον 

ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 

Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα 

με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109 του 

ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), δύνανται να επανενταχθούν 

στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την 

υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης 

κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την 

καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η 

καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος 

των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης». 

Εκδόθηκε η υ.α. 1902/339237/2020 «8η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-

3-2017 απόφασης “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 

"Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 

περιόδου 2014 – 2020” (Β΄ 1190)» (Β’ 5438), κατωτ.αριθ.959.  

Για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020  βλ. την υ.α. οικ. 51083/2612/2020 (Β’ 5515), κατωτ. 

αριθ. 975. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 

5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.  

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό 

της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της 

Χώρας και την αγορά εργασίας.  

3.  Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις 

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8Um6XldWspFdnvcFn9xyH2Vw9CR6R-DcxJePSqJBMY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
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αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 

προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν 

επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. «Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου 

εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν 

ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που 

αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει 

από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών 

βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών 

βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων 

ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους 

υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του 

προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, 

με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 

2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την 

οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού 

μειώνεται αναλόγως». 

Τα μέσα σε «» τελευταία εδάφια προστέθηκαν με το άρθρο τρίτο της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες 

επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της 

προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1054/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950), 

κατωτ. αριθ. 75. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και 

του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 

1043), κατωτ. αριθ. 94. 

Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 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, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, βλ. το άρθρο δεύτερο της από 

30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1073/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Β΄ 1158), κατωτ. αριθ. 125. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8y0kzqWud5Q15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudumkcaWVD5pMoJZs-UqnPb5mdGc0skeY7vdU_KG1iWe
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Με την υ.α. Α. 1099/2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και 

δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική 

Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1646), κατωτ. αριθ. 

234, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020 

και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας π.ν.π., για τους 

κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1236/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

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

(Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 4751), κατωτ. αριθ. 856.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1248/2020 «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), κατωτ. αριθ. 896. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1255/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

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

(Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223), κατωτ. αριθ. 930. 

 

Άρθρο 2  

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής 

δόσεων 

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να 

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων 

οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των 

δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των 

βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους 

ή προσαυξήσεις. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά 

πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Για τις ως άνω επιχειρήσεις 
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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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNWnMPtMofcIOAAjznqoKAocXzSCv3PXWc4oPNBM3CT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80Hfkgjjh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX9woRW4gBne4fi4CgC5lmjlhQQO8_E_saVEAY6oEWGs
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και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει 

ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική 

Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και 

τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση 

οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, 

εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. 

Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και 

παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται 

από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. «Η έκπτωση 

ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως 

καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 

2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των 

εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 με την επιφύλαξη των 

εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου». 

 Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει 

και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 

29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της 

έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη 

ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».  

Στην παρ. 1 όπως είχε συμπληρωθεί 

-με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, 

-με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75) κατωτ αριθ. 108, 

-και με το άρθρο δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229, 

προστέθηκε έβδομο εδ. και η παρ. 1 διαμορφώθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339. Με τη δε παρ. 2 

ιδίου άρθρου 3 ορίστηκε ότι: «Η διάταξη του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 δεν 

εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020». Η δε φράση 

«και Ιουνίου» προστέθηκε μετά τη φράση «ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός 

Μαΐου» και το έβδομο εδ. διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 36 του ν. 

4701/30-30.6.2020 (Α΄ 128) , κατωτ. αριθ.474. 

Με την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1126 της 2/4.6.2020 «Παράταση 

προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών 

που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου 

εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)» (Β΄ 2166), 

προβλέφθηκε ότι: «Παρατείνονται έως και την 15.6.2020, οι προθεσμίες 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν 

εντός του Μαΐου 2020, α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που 

δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

των διατάξεων του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). ), β) των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων 

που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα 

παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν 

εντός του Μαΐου 2020.»  

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή «και οι 

μισθωτοί τους», το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και 

αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Η μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου πέμπτου της από 

20.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65. 

«Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.». 

Το μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου πέμπτου της από 

20.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1053/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949), 

κατωτ. αριθ. 74. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1061/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1043), κατωτ. 

αριθ. 92. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και 

του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 

1043), κατωτ. αριθ. 93. 

Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 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, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-IKt7BTbXHZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY5iAJST57WgJcR1YUPc85kR-jGf2wrkZzJk3cj_HDP_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
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κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, βλ. το άρθρο δεύτερο της από 

30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1068/2020 «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για 

την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των 

κατεπειγόντων με τρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν 

του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 

75 Α΄» (Β΄1113), κατωτ. αριθ. 113. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1072/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Β΄ 1157), κατωτ. αριθ. 125. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1074/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

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

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1159), κατωτ. αριθ. 127. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1075/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

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

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1160), κατωτ. αριθ. 128. 

Με την υ.α. Α. 1099/2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και 

δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική 

Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1646), κατωτ. αριθ. 

234, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020 

και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας π.ν.π., για τους 

κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.  

Εκδόθηκε η υ.α.  Α.1105/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 

1821), κατωτ. αριθ. 278. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Α.1108 της 8/13.5.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYO4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbtZtGkcwNTlrPsUdsxf6KzF9MrB8Gm38EBZ3_RWr9pg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYBAvGpNmPVnt3QwhqpeLHwcN5VaX_uYZ1pNE3tRrNT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrv3ANCkpJKdOcYRUxQqD_wbvjCgVJOsfmvH9Wo6G6T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaG03tOgmwcqmVm1bb67aq4btwlXqra7JMnTXRkhgvXS
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSFKvzD0Z_gPcun5_Is8FqywhCXArZmN5yEPyqoMdFIx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSFKvzD0Z_gPcun5_Is8FqywhCXArZmN5yEPyqoMdFIx
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“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

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

ισχύει» (Β΄ 1822), κατωτ. αριθ. 279.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1106/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του”» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 280. 

 Εκδόθηκε η υ.α. Α.1148 της 15/17.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

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

ισχύει» (Β΄ 2398), κατωτ. αριθ. 427. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1149 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

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

ισχύει» (Β΄ 2447), κατωτ. αριθ. 437. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1147 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την 

οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Β΄ 2449), κατωτ. αριθ. 438. 

   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. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1279/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

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

(Α΄ 76)» (Β’ 5638), κατωτ. αριθ. 985. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc5N6yhJDuu2bnPF33bsJMxDp-C0ecAaDFXZq37iCu5E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYtji3btBX9WBLzEsuUbcYCbsTAEir2ZByHE1zkuvwLt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CDdq5QSx9YLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW8-Z1iCdS8LNABV0gaf-acYsft82IoxZvMqBTES0z6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKnbtU7c48psg9BfU13yj1f191zv1RgNDWE_anJQ3Sg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVThUfWt8o7D_AjN5uEU72td1UJ3494MVK7KXGgSDRqm
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
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Εκδόθηκε η υ.α. Α.1280/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 5639), κατωτ. αριθ. 986. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Α.1015/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

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

(Α΄ 76)» (Β’ 246), κατωτ. αριθ. 1083. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1014/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 286), κατωτ. αριθ. 1086. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1029/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 617), κατωτ. αριθ. 1126. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1028/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 726), κατωτ. αριθ. 1138. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1055/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 1070), κατωτ. αριθ. 1188. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1056/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

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

76)» (Β’ 1071), κατωτ. αριθ. 1189.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1071/2021 ««Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8thS5NILUvwJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuazAp8m5GIV5fz4Aw7Y9FhPvLqdYkkByL68cux9lG3zt
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τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 

76), αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α.1056/ 18-3-2021 (Β’1071) απόφαση» (Β΄ 

1201) (Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 1513/15.4.2021), κατωτ. αριθ. 1211. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1095/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 1714), κατωτ. αριθ. 1286. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1096/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» ( Β’ 1728), κατωτ. αριθ. 1287. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1109/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β΄ 2092), κατωτ. αριθ. 1326. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1110/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β΄ 2092), κατωτ. αριθ. 1327. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1147/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 2783), κατωτ. αριθ. 1408. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1148/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως 

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

(Α’ 76)» (Β’ 2783), κατωτ. αριθ. 1409.  

Εκδόθηκε η υ.α Α. 1172/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)» (Β’ 3659), κατωτ. αριθ. 1495. 

Εκδόθηκε η υ.α Α. 1173/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα 
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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)» (B’ 3659), κατωτ. αριθ. 1496. 

 

Άρθρο 3 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

Για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 

δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ, οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, 

αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 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 παρόν άρθρο και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 32 ν. 4756/2020 (Α’ 235), 

κατωτ. αριθ. 936.  

Για την επανένταξη, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις, οφειλετών με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 

καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 τη ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 33 ν. 4756/26-

26.11.2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 936.   

Για την 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 βλ. την υ.α. οικ.47/9/2021 (Β’ 4), κατωτ. αριθ. 1030. 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για 

τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 

περιτροπής απασχόληση «και να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό 

διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία 

καταβολής». Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και 

των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.  

Οι μέσα σε «» φράσεις προστέθηκαν με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και 

ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά 

εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NdyEqTvdbSJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWI9nptnYd2nMpLekehbrkkW6sl9pCvf3o9pM8He5jaR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xJKSjjboeVQpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOVDQYldGrUH3cCAu5va0uFrv0cfUaIhQKbSQdZH-rmdA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, 

ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία 

λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1044), κατωτ. αριθ. 96. 

Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 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, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω παρ. 1 και 2, βλ. το άρθρο δεύτερο της από 

30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1775), 

κατωτ. αριθ. 265. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 2076), κατωτ. αριθ. 349. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020 «Παράταση προθεσμίας 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις 

οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων 

για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4253), κατωτ. αριθ. 768. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.49250/2712/2020 «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), κατωτ. αριθ. 

947.  

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 6789/309/2021 «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων 

ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση 

προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 646), κατωτ. αριθ. 1128. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 7078/323/2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των 

δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών 

στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 819), κατωτ. αριθ. 1153. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 13800/304/2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των 

δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών 

στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19»  (Β΄ 1256), κατωτ. αριθ. 1221. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVuXy68geNMsvn5lFlm5ZEnyrwIyqCwY5b1gZqC1MnHC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZVH4-tdhT39tvozgupiGDrq1Pcdg-rZCZdGrDXaP4Q0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZlW1fdgXpYzio6HKG2LulSgHaL7oIKekRHEJruN6Nz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VXbCZMZIfS15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYhGqoiA5haS96aROO8PJ1-nwHIrq6imnLdpCtVzd77v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ksL8yb8zbBh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ75h25eVYbLOwRnkjAnPMcmOJOtnGrR8BKuXBoR39n0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcn8IXJ4BttCjdiF8BQG4cYs-ttdzIwwKO42VOzwopMl
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Εκδόθηκε η υ.α. οικ.24449/2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1794), κατωτ. αριθ. 1295. 

Εκδόθηκε η υ.α. 33332/2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 2229), κατωτ. αριθ. 1351. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 45352/Σ.7939/2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των 

δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών 

στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 2834), κατωτ. αριθ. 1413. 

 

Άρθρο 4  

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα 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 

Με το άρθρο μόνο της υ.α. οικ. 17787/520/2020 «Παράταση της ισχύος του 

έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την 

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

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α΄ 55)» (Β΄ 1778),  

κατωτ. αριθ. 269, ορίστηκε ότι: «Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), συναρτάται με την 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, όπως αυτές 

προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου 

και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που 

διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή 

να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση».  

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να 

προσαρμοστούν τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα 

και προσωρινά μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:  

1. α) Aναστέλλεται 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, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι 

διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος 

εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tvmGnUriqnd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmyyPoFNRLo0Az8ML_81F-ZSQxFXozx5cVgyeUX4Mq8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwHj5aNSL6Z1E1uZZYKGJDdxpbn2gBDR8fx0eKgw-le
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbmGpWSMfehwvQ0QNWEH6pkl9iR8X5d-7vRmre9bkT4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9HntFUQbw4BbfA6TtdMQBfNSsSm4XtKQjHN7R4okeZ
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Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

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

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208) ορίστηκε 

ότι: «Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή 

ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 

εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και 

προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α 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), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του 

φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.» 

Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

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

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) ορίστηκε ότι: «Η αναστολή της 

υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου 

ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 

υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 

απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο 

και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.» 

Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 20788/610 της 29/30.5.2020 «Παράταση της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

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

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)» (Β΄ 2083), ορίστηκε ότι: 1. Η αναστολή 

της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου 

ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 

υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 

απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο 

και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcccM1XIksSFsEgwZNuqRglOAwIykipsbYY9ioFhB76G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7k8xfrtPwmcqYrIMm8Bs3DEsfAUcFNaTd6de010aVP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVkSPwf7NGVXQZy-5I2r0WTDDbIwW0EaejE9W5WLD65d


119 
 
 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020. 2. Από την 

16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή 

ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 

εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την 

ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη 

νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη 

πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α΄ 

137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 

υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, 

που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της παρούσας παραγράφου.  

Εκδόθηκε η υ.α. 12338/Δ1.4372/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», κατωτ. αριθ. 31. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13272/Δ1.4607/2020 «Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ. αριθ. 122. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-

9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161), 

κατωτ. αριθ. 130. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39551/Δ1.11831 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄ 3520) απόφασης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMNhpoFKcAWoMDZ1jJlvaQGupEsSzLf4alSW8YD9RWu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
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του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773. 

Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4/11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 5474), κατωτ. αριθ. 964. 

Εκδόθηκε η υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β’ 755), κατωτ. αριθ. 1139. 

«2.α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται 

από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας Αριθμ. οικ. 36124/1194 της 11/15.9.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως ισχύει» (Β΄ 3945), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 

31η Δεκεμβρίου 2020. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσέων - 

Υγείας οικ. 52241/1567/2020 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

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

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του”, (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β’ 5586), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 

του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8txVgIk1Shhw46U6CAGDY9Zg0Y3kyeAPPXX36XGOdn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUAR9L0NiJSCn4FnI-EHzONvG13eRJx1Whv9ZU9kErDM
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η 

Ιανουαρίου 2021. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσέων - 

Υγείας Αριθμ. 3813/102 της 27/27.1.2021 «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), όπως ισχύει» (Β’ 289) ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε 

και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται 

μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 

την 1η Φεβρουαρίου 2021.» 

 Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας οικ. 8690/199 της 25/25.2.2021 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

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

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του” (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), όπως ισχύει» (Β’ 756), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα του εργοδότη να 

καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον 

προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με 

το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και 

προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την 

πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021. Η 

ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας οικ. 13779 της 30/31.3.2021 «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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaob9Bs3lNOaNaXZekx_0hWzYiiTU61aDI1hjhbGjgh9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r_2xiFW4oPp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueEyNHsO9MHIT70YlU__H9NQTxvslZ1miGsw8bfgY-8I
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της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β΄ 1255), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

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

και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται 

μέχρι και την 30η Απριλίου 2021. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

1η Απριλίου 2021.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 

Υγείας οικ. 23180 της 26/27.4.2021 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

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

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του”, (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β’ 1733), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 

του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, 

παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 

1η Μαΐου 2021.». 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 

Υγείας οικ. 34972 της 1.6/3.6.2021 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

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

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του”, (Α' 55), όπως ισχύει» (Β’ 2361), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφαση του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 

του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 

2021. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2021.». 

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το 

σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc7VcH_2SIN8dBXTdVOo3dsQr9xHa9RJqcksCuL_N16X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX1iBNUbxutXuGUKk8A3AiEOKnSWqUgqUJNCnaNryLPY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYS4wWGSWakc7C4uAQsH3uH9AuPgyuzH0s4gqtGJzI54
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κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού 

μηνύματος κινητού τηλεφώνου.  

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία 

δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.  

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. 

(β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε 

ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή 

με κοινό.  

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο 

μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη 

σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

2020.  

«Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι 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). Η αποζημίωση 

ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση 

εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό 

που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Για τις ημέρες που η σύμβαση 

εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του 

ονομαστικού μισθού των ανωτέρω εργαζομένων. Η δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων 

και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτεται από τον τακτικό 

Προϋπολογισμό. Η αποζημίωση της παρούσας 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.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της 

υπ’ αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779).»  

Τα μέσα σε «» τελευταία εδ. προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 

4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, στο τέλος της περ. ε) του άρθρου 

όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), κατωτ. 

αριθ. 634, με το οποίο είχε αντικατασταθεί η παρ. 2 του παρόντος άρθρου 4. 

Με το άρθρο 6 της υ.α. 39363/1537/2020 «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος 

ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για “ευπαθείς ομάδες 

εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β΄ 4262), κατωτ. αριθ. 774, 

ορίστηκε ότι: «Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 

της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 

Π.Ν.Π. (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYN7EUozEv8-eW-wau8aNSLxUrhqwrg7S1EdB8cWP_Oc
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Με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 

Υγείας Aριθμ. 5648/120 της 5/6.2.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-

9-2020 (Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των 

μέτρων των περ.  β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β’ 456) ορίστηκε ότι: 

«Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) όπως ισχύει, που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας αριθμ. οικ.10602/226 της 8/9.3.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 

της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β’ 

926) ορίστηκε ότι: «Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως 

ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’  4262) 

κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021». 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας Aριθμ. 17512/1153 της 12/14.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 

της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει» (B΄ 

1509) ορίστηκε ότι: «Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής 

υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021.» 

Με την απ. Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 

οικ.31898 της 25/26.5.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 

(Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των 

μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)» (Β’ 2194) ορίστηκε ότι: «Ο χρόνος 

ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της 

υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης, 

παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2021.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας Αριθμ. οικ. 41379/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 

(Β΄4262) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων 

των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)» (Β’ 2709) ορίστηκε ότι:«Ο χρόνος ισχύος 

των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 

39363/1537/30-9-2020 (Β΄4262) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, παρατείνεται έως την 30η 

Ιουνίου 2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIv3yHIOGi-38DuSX0ntC88LRPBPJjJZBwtKQLGHCRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87wcKW4Ojwy15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubUhkt5QU3ruP0PoIB7KOssY7WdtGJD5nWxx8HOjLM9z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87wcKW4Ojwy15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubUhkt5QU3ruP0PoIB7KOssY7WdtGJD5nWxx8HOjLM9z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qr3l9hdh7F5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU2jZCGtaHxd9FKAgVTtfDch0YlrjOMvGASRGGeUIgwZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qr3l9hdh7F5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU2jZCGtaHxd9FKAgVTtfDch0YlrjOMvGASRGGeUIgwZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbApjVvLNNeoNM8g3h_U94afFH2vLv1mOWk5NoMlonra
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WV10BfAfsLZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSnDUPRTsz318JYeKNqgMGBDtgVqULNYYxyoXmGGmy7b


125 
 
 

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών 

μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να 

προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής 

του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να 

ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.  

Εκδόθηκε η υ.α. 37095/1436/2020 «Καθορισμός έννοιας “ευπαθών ομάδων 

εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών 

μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών 

πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 

22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β΄ 4011), κατωτ. αριθ. 

725. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39363/1537/2020 «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος 

των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για “ευπαθείς ομάδες 

εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β΄ 4262), κατωτ. αριθ. 774. 

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του 

εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της 

διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο 

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι 

αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την 

επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.».  

Η παρ. 2 που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου δεκάτου τετάρτου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38, 

αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 161), κατωτ. αριθ. 634.  
Είχε εκδοθεί η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161), κατωτ. αριθ. 130. 

Με το άρθρο 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

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

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208), όπως το 

άρθρο αυτό προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. οικ. 14920/491 της 9/10.4.2020 

«Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYN7EUozEv8-eW-wau8aNSLxUrhqwrg7S1EdB8cWP_Oc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcccM1XIksSFsEgwZNuqRglOAwIykipsbYY9ioFhB76G
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Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208) 

«Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά 

εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού 

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 

κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)»» 

(Β΄ 1290) είχε οριστεί ότι: «Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή 

του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την 

ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ 

αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 

με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η 

Απριλίου 2020». 

Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

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

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) είχε οριστεί ότι: «Η δυνατότητα 

του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της 

από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 

2020.» 

Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 20788/610 της 29/30.5.2020 «Παράταση της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

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

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)» (Β΄ 2083), είχε οριστεί ότι: «Η 

δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που 

παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, 

τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, 

η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 

4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaJefG0emRIyWyKFSZySBm7niQh1UBYsAhw8Qpq4iuaC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7k8xfrtPwmcqYrIMm8Bs3DEsfAUcFNaTd6de010aVP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVkSPwf7NGVXQZy-5I2r0WTDDbIwW0EaejE9W5WLD65d
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υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 

2020.» 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας Αριθμ. οικ. 26308/768 της 30.6/1.7.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του”, (Α΄ 55)» (Β΄ 2684), είχε οριστεί ότι: «Η δυνατότητα του 

εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της 

από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του 

φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020. Η ισχύς της παρούσας 

αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2020». 

Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας αριθμ. οικ. 30742/1002 της 28/30.7.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

(Β΄ 3148) είχε οριστεί ότι: «Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή 

του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την 

ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ 

αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 

με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α'55), ως κυρώθηκε και 

ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται 

μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης 

Αυγούστου 2020». 

Με την παρ. 9 του άρθρου 5 της υ.α. οικ. 39539/996 της 30/30.9.2020 «Ανοιχτό 

πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β΄ 4261), κατωτ. 

αριθ. 772, ορίστηκε ότι: «Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για 

τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας 

COVID-19, ως ορίζονται στην 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), όπως ισχύει, και στην υπό στοιχεία 37095/1436/17-9-2020 (Β΄ 

4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους 

εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας». 

Εκδόθηκε η υ.α. 43889/1815/2020 «Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής 

των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-Bp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte4Lv7VxoWzTp5xwq06-_eRNRAwECVRNuq9-AnnEc6Wg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblcXh_Y5qE_YEfEe0sfe5Kju0aUAygkzHhDxIIZahqX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
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τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την 

οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως 

ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-

2020 (Β’  4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 4750), κατωτ. αριθ. 855. 

Βλ. και την υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β’ 755), κατωτ. αριθ. 1139. 

3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν 

χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς 

εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι 

εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά 

σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου 

ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών 

ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων 

εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο 

λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν 

κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ΄ 

ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας 

(1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού 

σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό 

μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα 

ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.  

Για τη δυνατότητα των εργαζομένων γονέων του πρώτου εδ. της παρούσας παρ. 

να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου μέχρι 

και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, μέχρι τη λήξη του σχολικού 

έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, βλ. τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 

εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας 

ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης 

της από καθέναν από αυτούς.  

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο 

άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον 

εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει 

κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα 

να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.  

  «δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2WJGFIUDZ7j_DDqVH8aPHCRr48wfAk462KjryR7_pU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 

ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση 

αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον 

Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή 

σύνταξη αναπηρίας.»  

Η περ. δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο όγδοο της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει 

ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν 

μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη 

δήλωση ως ανωτέρω.  

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του 

έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 

10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.  

Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

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

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

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208) ορίστηκε 

ότι: «Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και 

προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.» 

Εκδόθηκε η υ.α. 12338/Δ1.4372/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», κατωτ. αριθ. 31. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85. 

Με το άρθρο 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

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

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcccM1XIksSFsEgwZNuqRglOAwIykipsbYY9ioFhB76G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) ορίστηκε ότι: «Η χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 

με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

του» (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, 

παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.» 

Εκδόθηκε η υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄  3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244. 

Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 5474), κατωτ. αριθ. 964. 

Εκδόθηκε η υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β’ 755), κατωτ. αριθ. 1139. 

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας 

κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) 

ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω 

προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών 

κανονικής αδείας που δικαιούται.  

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον 

εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από 

διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων 

Υπουργών. «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και 

των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες άδειας 

ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη». 

Το μέσα σε «» εδάφιο που είχε προστεθεί με την παρ. 3 του άρθρου δεκάτου 

τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. 

αριθ. 38, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.  

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 46618/8957/2020 «Διαδικασία/τρόπος 

διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για την κάλυψη ημερών της άδειας 

ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ» 9Β’ (Β’ 5287), κατωτ. αριθ. 945. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7k8xfrtPwmcqYrIMm8Bs3DEsfAUcFNaTd6de010aVP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3j_xbruizA2nIOYm0cPR0zO7-UgKxNSQU8fERyRqXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteyzj9Vxl3vYSrJ28OI7EzrbGc7ieHdoj2-8eEhWdLI2
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θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω 

έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του 

φαινομένου. 

 

Άρθρο 5 

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις 

Με το άρθρο ενδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38, προβλέφθηκε ότι η εφαρμογή του παρόντος  άρθρου χωρεί 

και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως 

νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

τυγχάνει δε ανάλογης εφαρμογής η ανωτέρω παρ. 5 ως προς την έκδοση 

αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης 

εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή 

των διευκολύνσεων των ανωτέρω παρ. 1 έως και 4.  

Με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού πρώτου ιδίας άνω από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ορίστηκε ότι: «Για την εφαρμογή των διατάξεων των 

παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς 

εργασίας στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1 του παρόντος, απαιτείται 

αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 

του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων 

των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω 

φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση 

όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν. Από την εφαρμογή των διατάξεων 

των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 

παρόντος προσωπικό.» 

Για τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες στις 

περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του ανωτέρω άρθρου 5 το 

εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 

δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους βλ. την παρ. 3 του 

άρθρου εικοστού τετάρτου ιδίας άνω από 14.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου.   

Με την παρ. 3 άρθρου 1 υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452 της 29/30.5.2020 «Μέτρα για 

την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085), 

κατωτ. αριθ. 345 ορίστηκε ότι: «Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να 

χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των 

οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία 

το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως 

αυτή ορίζεται στην υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β΄ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRDhVjo80WZg5XlDRS2SLT7nqmsGvNCPFteq6ImVVpk8
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1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος 

που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη 

χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία 

προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό 

σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.» 

Για τον καθορισμό 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, βλ. την απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΔΔΑΔ Α 

1134388 ΕΞ 2020 (Β’ 5102), κατωτ. αριθ. 912. 

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται 

προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και 

ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να 

απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.  

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις 

(3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία 

λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου 

φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές 

και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος 

κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική 

άδεια. 

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι 

ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή 

αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο 

τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το 

τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο 

της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω 

δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση 

Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την 

αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε 

περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων. 

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:  

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που 

κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της 

ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης 

της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZkwznGklfhOJC2DPWBxva3wpboKxryZXyGW-jSXwHl3
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β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση 

της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα 

που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της 

εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.  

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της 

παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την 

αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η 

σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. «Σε περίπτωση 

που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία 

(ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής 

επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.» Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 του ν. 

4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218.  

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την 

επιμέλεια των τέκνων.  

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, 

κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% 

ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της 

διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να 

απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε 

ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση 

υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις 

λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση 

χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται 

και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.  

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση 

της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται 

στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, 

δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που 

απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου 

καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.  

Για την απαιτούμενη άδεια για την εφαρμογή των ανωτέρω παρ. 1 έως 4 για τους 

υπαλλήλους που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στο Ίδρυμα 

Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, βλ. την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού 

ογδόου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. 

αριθ. 108. 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που 

απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους 
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φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν 

είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση 

που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, 

σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν 

και τα καθήκοντα που ασκούν. 

Με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229, ορίστηκε ότι: «Για τους υπαλλήλους που 

απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες 

ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, 

καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)». 

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

COVID-19», δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να 

παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και 

με τον ορισμό κατ΄ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη 

φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας 

με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 του άρθρου 

εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

κατωτ. αριθ. 38. 

Εκδόθηκε η υ.α. 31767 ΕΞ 2020 της 16/16.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών», κατωτ. αριθ. 48. 

Εκδόθηκε η υ.α. 4647/2020  «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού  COVID 

- 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού», κατωτ. 

αριθ. 55. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α1ε/Γ.Π.οικ. 19009/2020 «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID», κατωτ. αριθ. 59. 

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με 

απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι 

δυνατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες 

υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη 

παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ΄ 

ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται 

κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.». 
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Η παρ. 7, όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ. 9 του άρθρου εικοστού τετάρτου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38, 

αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65. 

Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου τριακοστού ογδόου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίστηκε ότι: «Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του 

άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του 

εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαμορφώνεται με την 

παρούσα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.». 

Εκδόθηκε η υ.α. 37528/Υ1/2020 «Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων», κατωτ. αριθ. 30. 

Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/2020 «Μέτρα 

κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των 

υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», κατωτ. αριθ. 36. 

Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού οικ. 2175/2020 

«Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως 

παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και περιορισμός των ωρών 

εισόδου κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)», κατωτ. αριθ. 42. 

Εκδόθηκε η απ. Δ.Σ. του Τ.Π.Δ. (Συνεδρίαση 3708/15-3-2020) της 15/15.3.2020 

«Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 

καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και 

προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 

11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)», κατωτ. 

αριθ. 43. 

Για τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας των Κ.Ε.Π., βλ. την υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 

70Α /32/οικ.7945/2020, κατωτ. αριθ. 45. 

Εκδόθηκε η υ.α. 31145 ΕΞ 2020/2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού 

στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών», κατωτ. αριθ. 46. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1. 12569/4435/2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού 

στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων», κατωτ. αριθ. 51. 

Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Ρ.Α.Λ. 44/2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων», κατωτ. αριθ. 52. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α1ε/Γ.Π.οικ. 18087/2020 «Τροποποίηση ωραρίου εισόδου 

κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας», κατωτ. αριθ. 54. 

Εκδόθηκε η απ. Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. 927/1/2020 «Λήψη επειγόντων μέτρων 

λειτουργίας της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

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

του», κατωτ. αριθ. 67. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK


136 
 
 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Λέρου Αριθμ. 22/2020 «Τροποποίηση ωραρίου 

εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, λόγω κορωνοϊού», κατωτ. 

αριθ. 68. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αλμυρού Αριθμ. 36/2020 «Ωράριο λειτουργίας του 

Δήμου Αλμυρού στα πλαίσια λήψης μέτρων προλήψης κατά της διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 188. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αργοστολίου Αριθμ. 99/2020 «Τροποποίηση των 

ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου» (Β΄ 1435), κατωτ. 

αριθ. 189. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Λυκόβρυσης - Πεύκης Αριθμ. 9241/2020 «Ωράριο 

λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης - Εφαρμογή πράξης 

Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020)» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 190. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Αριθμ. 507/2020 

«Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου ΙΠ 

Μεσολογγίου» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 191. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Πατρέων Αριθμ. 12277/2020 «Περιορισμός των 

ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 

192. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Χανίων Αριθμ. 125/2020 «Καθορισμός ωρών 

προσέλευσης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων λόγω της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 

193. 

Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αργοστολίου Αριθμ. 98/2020 «Καθορισμός ωρών 

εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες των ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου» (Β΄ 1435), 

κατωτ. αριθ. 194. 

(8.) (Η αρχική παρ. 8, που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού 

ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, 

καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704.) 

«8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος 

απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, 

δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, να κάνουν χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσης της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των 

περ. α ΄ και β΄ του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο 

εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής 

υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.» 

Η νέα παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), κατωτ. αριθ. 

810. 

 

«Άρθρο 5Α 

1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν 

τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια 

αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται με την έναρξη 

λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων, 

εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:  

α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα 

που ασκεί ο/η υπάλληλος,  

β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο 

ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,  

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5,  

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση 

εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη 

ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως 

των προϋποθέσεων χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική.  

2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, 

οι υπάλληλοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση 

από την οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους 

παρακολουθεί μαθήματα με τηλεεκπαίδευση δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει 

υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης 

προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την 

οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής:  

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που 

κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ 

των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά 

διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται 

χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της 

άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.  

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων 

της παρ. 1 απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται 

στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης 

του εργοδότη, όπου αυτό είναι δυνατό.  

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της 

παρ. 1 του άρθρου 5 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου 

και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την 

αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η 

σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση 

που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία 

με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε 
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ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.  

δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την 

επιμέλεια των τέκνων».  

Το άρθρο 5Α προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4722/15-15.9.2020 

(Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

 

«Άρθρο 6  

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών 

1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών 

σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.  

2. 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 μέσω των υγειονομικών 

επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, 

εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης 

της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. 

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει 

προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, 

εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά 

δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. 

Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της 

σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση 

απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των 

ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. 

και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.  

5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.  

6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των 

ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν 

κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που 

καταβλήθηκαν σε αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται 

στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών 

αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η 

διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλον νόμιμο λόγο, πλην του είδους 

και του ποσοστού αναπηρίας.  

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 
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Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του 

παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοΐού COVID-19.». 

 Στο άρθρο 6, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, τροποποιήθηκε η 

παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώθηκε ως άνω εκ νέου από το άρθρο 120 του ν. 

4714/31-31.7.2020 (Α΄ 148), κατωτ.  αριθ. 572. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Φ.80000/13787/598 της 2/8.4.2020 «Παράταση μέχρι 

30/4/2020 της αναβολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων 

πιστοποίησης αναπηρίας» (Β΄ 1218), κατωτ. αριθ. 148. 

Εκδόθηκε η υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 942.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ12α/ΓΠοικ.4112/64/2021 «Παράταση καταβολής των 

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με 

αναπηρία» (Β’ 392), κατωτ. αριθ. 1101. 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.34385 της 31.5/7.6.2021 «Παράταση καταβολής των 

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με 

αναπηρία» (Β’ 2377), ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 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 το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (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 (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).» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Αριθμ. 55268 της 27/29.7.2021 «Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας 

και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία» (Β’ 3476) 

ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 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 (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που 

χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις 

υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), 

σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84) η οποία 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 (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).» 
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Άρθρο 7 

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και 

επίδομα στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 

γέννησης 

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για 

τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του 

άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή 

ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού 

ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των 

εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του 

τρέχοντος έτους.  

Με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ13οικ.14717/303/2020 

«Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 1379), κατωτ. αριθ. 174, παρατείνεται  για ένα (1) 

μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/26-27.5.2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων 

έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄ 

εφαρμογή της ανωτέρω παρ. 1.  

 Για την περαιτέρω παράταση ισχύος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/26-27.5.2016 (Α΄ 94), βλ. την υ.α. 

Δ13οικ.45861/992/2020 «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης» (Β’ 5001), κατωτ. αριθ. 900 

καθώς και την υ.α. Δ13οικ. 3107/68/2021 «Παράταση ισχύος Εγκριτικών 

Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 

238), κατωτ. αριθ. 1082. 

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για 

τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 

του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά 

απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 

ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών 

αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.  

Με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ13οικ.14717/303/2020 

«Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 1379), κατωτ. αριθ. 174, παρατείνεται  για ένα (1) 

μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» 

του άρθρου 3 του ν. 4472/19-19.5.2017 (Α΄ 74),  η ισχύς των οποίων έληξε τον 

Μάρτιο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄ εφαρμογή της 

ανωτέρω παρ. 2.  

Για την περαιτέρω παράταση ισχύος του προγράμματος«Επίδομα Στέγασης» του 

άρθρου 3 του ν. 4472/19-19.5.2017 (Α΄ 74), βλ. την υ.α. Δ13οικ.45861/992/2020 

«Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και 

επιδόματος στέγασης» (Β’ 5001), κατωτ. αριθ. 900  καθώς και την υ.α. Δ13οικ. 

3107/68/2021 «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 238), κατωτ. αριθ. 1082. 

3. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2 «και των 
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αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη της ισχύος των οποίων 

έπεται της λήξης των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 

2.».  

Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), 

κατωτ. αριθ. 129. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ13οικ.45861/992/2020 «Παράταση ισχύος εγκριτικών 

αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης» (Β’ 

5001), κατωτ. αριθ. 900. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ13οικ. 3107/68/2021 «Παράταση ισχύος Εγκριτικών 

Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 

238), κατωτ. αριθ. 1081.  

Εκδόθηκε η υ.α. 25046/2021 «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εκδόθηκαν τον Αύγουστο του έτους 

2020» (Β’ 1836), κατωτ. αριθ. 1304. 

4. Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ 

αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της 

διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β΄ 490) για την υποβολή αίτησης 

χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 

Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος 

Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου 

χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο 

Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα 

εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

«Άρθρο 8 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δέκα (10) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται 

να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, 

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, καθώς και δωρεές που 

αφορούν κατασκευαστικά έργα για τη δημιουργία, την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό χώρων στέγασης κλινών ΜΕΘ, από τρίτους, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση 

αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον 

δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και 

αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών 
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Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών 

δημόσιας υγείας.  

2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων 

πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, 

ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, 

μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και 

αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, 

πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής 

προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Στην έννοια των πάσης φύσεως δωρεών 

κατασκευαστικών έργων για τη λειτουργία κλινών ΜΕΘ συμπεριλαμβάνονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργασίες κατασκευαστικών βελτιώσεων, προσθήκης 

χώρων στις ήδη υφιστάμενες κλινικές, αμοιβές σχετικές με πάσης φύσεως 

κατασκευαστικές εργασίες σε χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία κλινών 

ΜΕΘ, δαπάνες και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών μελετών, καθώς και αγορές 

αναγκαίων υλικών και πρώτων υλών για τη διενέργεια κατασκευαστικών έργων και 

βελτιώσεων.  

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το 

παρόν εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, 

Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η 

αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών». 

Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 20 του ν. 4728/29-29.9.2020 

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από 

την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 186), κατωτ. αριθ. 761. 

 

Άρθρο 9 

Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC” 

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» 

(Α΄ 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) παρατείνεται μέχρι 

τις 30.6.2020.  

Με το άρθρο 103 του ν. 4714/31-31.7.2020 (Α΄ 148), κατωτ.  αριθ. 572, ορίστηκε 

ότι: «Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 

30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145), που κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το 

άρθρο 9 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται εκ νέου από 

1.7.2020 μέχρι και τις 31.10.2020.» 

Με το άρθρο 295 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854 ορίστηκε ότι: «Η 

αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueOyFzwcrVhSeS_4Ap1Rdg63ilkhkCWXnOAjcAEkJrB8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι τις 

31.10.2020 με το άρθρο 103 του ν. 4714/2020 (A΄ 148), παρατείνεται εκ νέου από 

τη λήξη της μέχρι και τις 30.4.2021.» 

 

Άρθρο 10 

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 

(Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης 

σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, 

που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021(Α’ 169), 

κατωτ. αριθ. 1556. 

2. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή 

υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού 

προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή 

άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου 

ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του 

υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την 

εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και 

για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις 

έργου.  

3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και 

υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

β. Η κατά την περ. α΄ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRQPLLrzrSu9sPeUQdh34cwp-W9cLx1QoTMUJ4haeebn


144 
 
 

Βλ. την παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το 

οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις συμβάσεις της ανωτέρω παρ 3. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872,  
ορίστηκε ότι: «Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021.»   

Με το άρθρο 61 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62), κατωτ. αριθ. 1255, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών 

για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από την COVID-

19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 

περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

Με την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63), κατωτ. αριθ. 1256, 

ορίστηκε ότι: « Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον 

ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

δεν διαθέτουν σε έναν ΟΤΑ α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων 

μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 

4682/2020 (Α’ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021.». Με το δε άρθρο 

εξηκοστό του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, τροποποιήθηκε και 

διαμορφώθηκε στο σύνολό της εκ νέου η ίδια άνω παρ. 3 του άρθρου 98 ως προς 

το χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου έως και την 30ή.9.2021».  

Με το άρθρο εξηκοστό πρώτο ιδίου άνω ν. 4812/2021 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’  55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη 

δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό 

COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται 

από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021.» 

4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/ 2019 (Α΄ 204) παρατείνεται 

από τη λήξη της έως τις 30.6.2020. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704, ορίστηκε ότι: «Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) 

αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 

η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται από τη λήξη της έως 

τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της 

προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKKnJBxsyux68x64nTWSTT9DJFaUYn79wbVKLiCwfF2i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 

(Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020.» 

5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω 

της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων 

προϋπολογισμών.  

Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται 

προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συμβάσεις 

της ανωτέρω παρ 5. 

 

Άρθρο 11 

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

Με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 

1214 ορίστηκε ότι: «Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την 

ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δυνάμει της κοινής 

υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 

διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, 

υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, 

καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη 

του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για 

όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη 

προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά τα 

προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) 

ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους». 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού 

COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να 

επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των 

δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 

στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 

2. Το μέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Δικαιοσύνης, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην περίπτωση των 

στρατιωτικών δικαστηρίων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση ορίζεται και 

κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής 

διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήματα που 

αφορούν στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών της χώρας.  

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Με το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Η αναστολή των 

προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του 

άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν καταλαμβάνει την 

προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που 

είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που 

διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση.»  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 833), κατωτ. αριθ. 27. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 864), κατωτ. αριθ. 44. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 1074), κατωτ. αριθ. 100. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (Β΄ 1301), κατωτ. αριθ. 163. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (Β΄ 1588), κατωτ. αριθ. 222. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 της 28/28.5.2020 «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου 

της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών 

δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2033), 

κατωτ. αριθ. 337. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020 της 20/20.6.2020 «Εκ νέου 

επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των 

ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό 

διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2456), κατωτ. αριθ. 441. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 16.10.2020 έως και 29.10.2020» 

(Β’ 4568), κατωτ. αριθ. 824. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845 της 22/22.10.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcV_07VNZSajSbdUcKn38BYvDneplw9AREGhj7DRXf1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XK3pUlV9aRJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJxWxIFTm3WYssv_Mhqjj863_YaIAF08WoUfqj0jGkB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtah4a9EJOIbqFv06RXbo1o2qYqiRTtlXHDEK_L5HGl1H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTuogfIIyrL3gMVPoe9OYPnvmRBssxaP2j1IHpcRsc0w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd-olZKifPgaldxo0cox2RWt5-oybGZnlUnMHSO81dk6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86ScQtFhEP3-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfkOZUiqa0OR9FTSRtL2F6MwmOKvAMBSmoaJfr3j765A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS3m8BzWtjii_zILnRmBs49cq3YtJfJCScOakdBYw-fu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Qhfx31vVvCHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcxz23GPDE0UGyv6yoKt9Cf3XouE9ZdLR6Ne8__Vmuhp
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Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως 

και 6.11.2020» (Β’ 4682), κατωτ. αριθ. 836. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 /2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 4829), κατωτ. αριθ. 866. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4831), κατωτ. αριθ. 

868. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 

έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255) , κατωτ. αριθ. 940. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00» (Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

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

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

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

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

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

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

αριθ. 1029.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

30), κατωτ. αριθ. 1042. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YQEsABNRdhPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdwJi4_cNOi4FkCcX_fYCtDGTLRSCrbC8soDIoK88jw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQGeQ-9C361QY5Is_S88U0tXdL9ofikFwvg2S2sln3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
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2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

89), κατωτ. αριθ. 1058. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

186), κατωτ. αριθ. 1077. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

341), κατωτ. αριθ. 1095. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

454), κατωτ. αριθ. 1108. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), 

κατωτ. αριθ. 1118. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 648), κατωτ. αριθ. 1129. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793), κατωτ. 

αριθ. 1144. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), κατωτ. 

αριθ. 1156. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), κατωτ. αριθ. 1159.  

Εκδόθηκε η απ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGOr8u0S7jD15sj4qWrjDt5NPfNFe-SpHZGtXGUMbnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGOr8u0S7jD15sj4qWrjDt5NPfNFe-SpHZGtXGUMbnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQgTURqGgt5A7ReB24kobpf5S4biOX3BEh5Rovapdtat
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSmSk8Z2yblEiYBq3JQ2q_pUW_5GPR_kNih9hUC0WNVw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YVaDY8t0KVd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZhZr1IviAUB2CPRHxKizHCqdZhDYC5Q6aEWP3_6zqWR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87PrpMF6b2Sl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ_-Syud3bQ25RPYKZDw_nU3gWA9tL0HOQbz8-cV6c0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b8GJ4kywG395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaVmBFC69O6ymsF06BamVJqjWB44bb17-5HK71k1j7Tu
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 996), κατωτ. αριθ. 1174. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1076), 

κατωτ. αριθ. 1192. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194), 

κατωτ. αριθ. 1208. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308), 

κατωτ. αριθ. 1232. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441), 

κατωτ. αριθ. 1246. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558), 

κατωτ. αριθ. 1257. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1682), 

κατωτ. αριθ. 1277. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683  της 29/29.4.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 1814), κατωτ. αριθ. 1297. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1872), 

κατωτ. αριθ. 1306. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FGp0_whAnid5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ0ktUc-8CvMLDUMu8bFfzETAZLqTwMTjyMDKo-sJ3SW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShlzveDEWsjYXPfRaB8Bc-9j4gzvZKCGz-yz34ND2k4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZFfhq9qa_JjPt9EwoFkt30kQ3Xg6ues6rOrfJrBE4F2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhk7CH-OL9ImYePOwFBkwc4bO0X_M_O1OqSdwBeZJJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VngElbqsA6AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRGJ-FduSxoZocdXakAEaYMsiaE33u0pU4AlTzwRt0Eo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTr9QfKXE5CNoL5oXYKVRPHQ-oYtaot8AQc1cuReJ3kQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdvlEdjoThElygT5819PAodo-u0z0dWTK35w29RLQ1G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAtr7TUblP3c1B2qqXvBLfnYDSQxw1g7wEAsEXoZeZp
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19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1944), 

κατωτ. αριθ. 1314. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141) , 

κατωτ. αριθ. 1334. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2233), κατωτ. 

αριθ. 1354. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2366), 

κατωτ. αριθ. 1374. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476), 

κατωτ. αριθ. 1383. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2660), 

κατωτ. αριθ. 1390. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744), κατωτ. 

αριθ. 1405. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066), 

κατωτ. αριθ. 1434. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117), 

κατωτ. αριθ. 1439. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aTfRily6hNJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRzzWm4pFS99vdfMUYGlVTZjYEM5gwW6m-geA6aa2Liu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAb94m1non3P8LNEqnqaH746HhzRShyz-z8hJJLNPVj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUL5LmSUMeZvWTnHzK7KB8NdQW5UU9YL9sHVnp4LFeBD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjt_uwxaTf4Wc71HsmKLWs6OshCAOZjTooLWThRGq0Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-Jb35GubBDM503GVkP7NV9AZYsFhjqjOZ7Wz27VzOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQuyuf9Etp5qZyhRS_OG4gSBjggATW8BRijjBbqxhASB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rto445gM5LYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZh4_rp14EadNAGJgin_FjQSaM6Ya2OeZTbyau9OKR4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta33HQC43LJIWudIMYb4X33_M8CfK2CEDevXsjm7jm1K
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19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276), 

κατωτ. αριθ. 1462. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481), 

κατωτ. αριθ. 1477. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»  (Β’ 3660), 

κατωτ. αριθ. 1497. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3793), κατωτ. αριθ. 1505.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

3899), κατωτ. αριθ. 1514. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3958), κατωτ. αριθ. 1524. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

4054), κατωτ. αριθ. 1533Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Εκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214), κατωτ. αριθ. 1547. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZtBsiJ8KAJLS-d0KzyHxvoLweonD9Y2k-ZbbMh9P25
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXcxJmceh0duIgUKcaBTKYCtqaP-1e3oWpapsDQLNJBX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kiChWYwaI_nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYeQHzeZlgwUOoVyHg3Imjt7jsQ0xPbSk_Jso-Shc476
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhV3ya8Qgsl_ziDnqLn5I7LbdP8nlQRRq0_c6S7_iZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhV3ya8Qgsl_ziDnqLn5I7LbdP8nlQRRq0_c6S7_iZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcm3gu4IRhYm7vzRNygHTirueqUPWWsnCtE9w3VLzMxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcm3gu4IRhYm7vzRNygHTirueqUPWWsnCtE9w3VLzMxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIRcdohRXsheIG6IQC_u0ngWuMNtfPtCtLh4FrATItW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n_gAkMy7leJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7leQl8K7Q9_iBKx6-Q-f88qZZlI7PtiLTcWRdi1N4o
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»  

(Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 

4441), κατωτ. αριθ. 1571. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (B’ 4506), κατωτ. αριθ. 1578. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4507), κατωτ. 

αριθ. 1579.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, της αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 4508), κατωτ. αριθ. 1580. 

 

Άρθρο 12 

Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854, ορίστηκε ότι: 

«Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4690/2020». 

Με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού 

πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8grxKqk0vP7P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7HrOWxxrU0l5eWBLT2vPjuIpz3z8_FKrXSVJN5hnCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdMsG7RvAa31BmrmS7HVw96iqEP2MtSW25kt5tgzVkaN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX0ysyo0XGP6dd9qpflaq7Hf6f5iuY7WNWNXDw4pWyNt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkfVJx7bbKqxtpqrWQ_vhMKDtGdnCxKNJXkMhoZMjsX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη 

διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα 

για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.»   

Με το άρθρο 226 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), κατωτ. αριθ. 1482,  ορίστηκε ότι: 

«Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού 

πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή 

συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη 

διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα 

για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.10.2021.» 

«1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του 

άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική 

διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται 

να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. 59181/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη 

διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση 

φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 1935), κατωτ. αριθ. 306. 

Βλ. την απ. Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 432η/28.5.2020) 

Αριθμ. 5496 της 4/24.6.2020 «Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 

περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας» (Β΄ 2515), κατωτ. αριθ. 448. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. 98540 /Ζ1/2020 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (Β΄ 

3073), κατωτ. αριθ. 560. 

Εκδόθηκε η υ.α. 3735/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 

του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 115), κατωτ. 

αριθ. 1070. 

Βλ. και την υ.α. 20877/Ζ1 της 23/24.2.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 

κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 722), 

κατωτ. αριθ. 1137. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueTSjfij5RTT15un-EjPQ7l2-jXyKQUoyx7R0teAs6F3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u_IHzLbdDJEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX2IXZYulkxL5fvN4jUf8TjJBK85p8q0Wh0IBOSwphLy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O_j9lGUdzi8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZSylLaF3LDTSG-vB3UnYHUam1KIPZ7Vt_PLKe5I5rE0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS8ntylaWJSEbAVo8lL-m0vhwiNEfPdA8EjdtV9vLaVA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BbEWV802l9R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudp8mNcELum1nNA7P1RG7q1qDbvtKYMuPQ6aj_wN9Q3n
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Εκδόθηκε η υ.α. 36148/Ζ1/2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση 

φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 1331), κατωτ. αριθ. 1237. 

Βλ. και την υ.α. 60243/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 

περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2245), 

κατωτ. αριθ. 1359. 

Εκδόθηκε η υ.α. 94102/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021» (Β’ 3483), κατωτ. αριθ. 1478. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού 

έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 

Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 

φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 

φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 

την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 1542. 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή 

συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και 

παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 

αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 

2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών 

στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και 

παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον 

ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου 

εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους 

του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις 

εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή 

στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο 

εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Η εξόφληση του προμηθευτή είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και 

τμηματικά για το μέρος εκείνο των αγαθών για το οποίο βεβαιώνεται η παραλαβή.  

Με το άρθρο 93 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 

(Α’ 254) ισχύει από την έναρξη ισχύος της ως άνω Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις. » 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXGWS3cU8KstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWl2DCYPmtDKWQwmsbIHgDXGRhSmKMZ2KaXPy2Venrn1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoSIMyjwEOLTnzhybQQhCM48z90AfdBWdwFWRcDAlkL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWfx2AdgjUk71utzMuXkQpntviBdOJCsluXnNldI5VYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb7hi4GE-iBojchvPJVKiEUhFikp3JjJnNCZYP5XEkW4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης 

φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται 

αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των 

Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση 

κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της 

Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν.  

4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών 

εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη 

αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε 

αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής 

διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 

(Α΄ 184). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.».  

Οι παρ.2 και 3, που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 

εβδόμου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α΄ 90), κατωτ. 

αριθ. 229, και η παρ. 4 τροποποιήθηκαν και το παρόν άρθρο διαμορφώθηκε στο 

σύνολό του ως άνω από το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), κατωτ. αριθ. 

981. 

 

Άρθρο 13 

Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού 

1. Οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού (Ανώτερες Σχολές 

Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Ξεναγών) 

και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19.  

2. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της παρ. 1 τα αρμόδια όργανα του 

Υπουργείου Τουρισμού συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων 

συμβάσεων.  

3. Οι δαπάνες της παρ. 1 καλύπτονται από τις πιστώσεις του ειδικού αποθεματικού 

του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

 

Άρθρο 14 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
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Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω 

του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση 

της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση 

πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την 

εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την 

απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να 

προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση 

υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), την 

ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την 

ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα 

πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και 

απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την 

προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του 

απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των 

υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους» 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838, 

ορίστηκε ότι: «1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (A΄  55), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 

(A΄  76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνεται έως την 31η.12.2020».  

Με το άρθρο 183 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991 ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (A΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), 

ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 

28η.2.2021.»  

Με το άρθρο 240 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) κατωτ. αριθ. 1162, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού με σκοπό τη διασφάλιση 

της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση 

πραγματοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως 

εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH4C0Y8E2zr1gi_C2D75Cj28q9FTpc95ioX-OlWAzoTI
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παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται από τη λήξη της έως 

την 31η Μαΐου 2021.» 

Με το άρθρο 100 του ν. 4804/2021 (Α’ 90),  κατωτ. αριθ. 1372, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’  55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού με σκοπό τη διασφάλιση 

της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση 

πραγματοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως 

εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη 

παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται από τη λήξη της έως 

την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.» 

Με το άρθρο 146 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), κατωτ. αριθ. 1563, ορίστηκε ότι: 

«Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021.» 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για 

την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη 

οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων 

υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και 

επιχειρήσεις. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς 

υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Εκδόθηκε η υ.α. 17144 ΕΞ 2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 2645), 

κατωτ. αριθ. 480. 

3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του 

ν. 4506/2017 (Α΄ 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τετάρτου 

του ν. 4616/2019 (Α΄ 86), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2) 

επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά 

παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

στις θέσεις αυτές.  

 

Άρθρο 15 

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijN-cDUEBYhoFW3L2Mkts-deighXvxROKCecl8Sa6k3Ky
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVnQEU-WpgfoRILq7ZJAQ6qV-FVcM3aL_0sRudRnOiY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WEzaAz7B3iEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNqVEh81lHzTzos-U4jWAATe3y8A8V8F1L80k_8jZ-d
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1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε περίπτωση λήψης 

μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 2 και στην περ. ε΄ της παρ. 4 

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δύναται 

να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης 

διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 

106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των 

άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του 

ν. 4251/2014, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, καθώς 

και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης 

αυτών. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 12889/2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και 

των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 

4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων 

κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών 

βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β΄ 1086), 

κατωτ. αριθ. 110. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.14119/2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και 

των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 

4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων 

κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών 

βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β΄ 1654), 

κατωτ. αριθ. 239. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 21221/2020 της 14/20.7.2020 «Παράταση ισχύος των 

αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται 

κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς 

και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014» 

(Β΄ 3007), κατωτ. αριθ. 545. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και 

Ασύλου και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί 

να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μετά 

από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 

Ασύλου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των τίτλων διαμονής και να καθοριστεί 

προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. 

Εκδόθηκε η υ.α. 12687/2020/2020 «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του 

κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939), κατωτ. αριθ. 66. 

Eκδόθηκε η υ.α. 13850/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών 

διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του 

ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1506), κατωτ. αριθ. 206. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. 16379/2020 της 5/19.6.2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας 

αρχής έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2438), κατωτ. αριθ. 434. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfnrdn0CIUGta8_5cEZyf-8N48tyxNsQYKN9CmN1qxhe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q9xsRI7tQcZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVWd5brKrjeHEOW4kUcR7PGc-q0mMNqiTgIoBlT_lpzB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtayUP-lnPKsfcPfTv0ipGJ-Zzi-8gw3T2WdE1mLPyjd0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nRJO47LYk5R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWJwI4mbEn6ZCLxbt_7itSQrQ4xOtQauiTCCio_HrUTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qr3l9hdh7F4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfFgMa8gY5CLPvTf7utDMHhZ0WniDEfspIXaIH0smtp-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88wJO3U0cWHPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd8ViAezP3ENaIDkiBj2eD_g7T0D3hxSPhriQcsSO6se
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Εκδόθηκε η υ.α. οικ.42711/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης 

αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 

Β του ν. 4251/2014» (Β’ 5860), κατωτ. αριθ. 1021. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και 

Ασύλου, και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί 

να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου) 

και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και την Αρχή Προσφυγών της 

Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου, μετά από την κατά περίπτωση εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου ή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της 

Αρχής Προσφυγών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται 

να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας 

(Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμονής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων που εκδίδονται κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4636/2019 (Α΄169) και να καθοριστεί προθεσμία, κατά 

τα οριζόμενα στην παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί και κάθε άλλη 

προθεσμία που συνδέεται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης 

αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού. 

Εκδόθηκε η υ.α. 12687/2020/2020 «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του 

κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939), κατωτ. αριθ. 66. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 7330 /2020 «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων 

Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη 

διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας 

α΄ και β΄ βαθμού» (Β΄ 1426), κατωτ. αριθ. 183. 

Eπίσης εκδόθηκε η υ.α. 13850/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης 

αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του 

ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1506), κατωτ. αριθ. 206. 

Εκδόθηκε η υ.α. 11341/2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή 

Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)» (Β΄ 2252), κατωτ. αριθ. 393. 

Εκδόθηκε η υ.α. 16379/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών 

διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του 

ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2438), κατωτ. αριθ. 435. 

Εκδόθηκε η υ.α.. 18602/2020 «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή 

Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)» (Β΄ 3881), κατωτ. αριθ. 699. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.42711/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης 

αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 

Β του ν. 4251/2014» (Β’ 5860), κατωτ. αριθ. 1021. 

4. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω άρθρων μπορούν να ρυθμίζονται και ειδικότερα 

σχετικά θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο 16 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων 

αναγκών δημόσιας υγείας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXkZujkSZcanfGiKfO88_yuQELoqISYkkPU00B1ta233
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nRJO47LYk5R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWJwI4mbEn6ZCLxbt_7itSQrQ4xOtQauiTCCio_HrUTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtafX0yNyhpTa9o8v1SKJFLf30evSv-WUM33ufvjdgpsG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qr3l9hdh7F4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfFgMa8gY5CLPvTf7utDMHhZ0WniDEfspIXaIH0smtp-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jXotFUXFV2TnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWcxOXqCT7yN31zGWqZvWVTpuf7rdif3O3dsfIKD3wgu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88wJO3U0cWHPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd8ViAezP3ENaIDkiBj2eD_g7T0D3hxSPhriQcsSO6se
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n6U3t5svm5stiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcvrprWe5L7zFLvWPlN9bS2BsZtVkXZU2xRQsEbLzndn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXkZujkSZcanfGiKfO88_yuQELoqISYkkPU00B1ta233


160 
 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του 

χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται 

για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και 

λοιπών νομικών προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από 

τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού 

Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).  

 

Άρθρο 17  

Προσωπικό κλάδων υγείας 

«1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την 

30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και 

νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού 

προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. 

Παπαγεωργίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών 

νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για χρονικό 

διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την 

υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες 

πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Η  παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 

σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις 

αυτές.».  

Η παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 

4715/2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838 με την οποία 

αντικαθίσταται η άνω παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020. 

2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, 

λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων 

ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. 

Με την παρ. 1 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. 

αριθ. 838, όπως η παρ. αυτή αναδιαμορφώθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να 

προσλαμβάνεται έως την 31.12.2020, για ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό 

βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χώρας, στα 

νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(Α.Ε.Μ.Υ.), στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
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Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε 

ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που 

λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της 

Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και η εκ 

των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της διάταξης 

αυτής άρχεται από 1.10.2020. Συμβάσεις απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και 

πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των φορέων της παρ. 2 του 

άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και των φορέων του 

άρθρου δεκάτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και 

την 30η.9.2020 και έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως και την 31η.12.2020 είναι 

έγκυρες και οι αμοιβές τους καταβάλλονται κανονικά στους δικαιούχους». 

3. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να 

προσλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων 

των κλάδων και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του 

Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

κάλυψη παροδικών αναγκών. Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 

χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τις 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες 

για το ίδιο άτομο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 

Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

τις προσλήψεις της παρούσας παραγράφου.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α1α/οικ. 21721/2020 «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1126), κατωτ. αριθ. 119. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704 ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν 

υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 10 του ν. 3329/2005 

(Α΄ 81), ένατου, παρ. 20α του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α΄  205), 

όγδοου του ν.  4506/2017 (Α΄  191), 3 του ν. 4542/2018 (Α΄ 95), 13 του 

ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), 

με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία 

και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς φύλαξης, 

σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

φορέα, να παραταθούν έως τις 31.12.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που 

βρίσκονται σε εξέλιξη.». Με την δε παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου 45 ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.» 

Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ. 64615/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 

πρόσληψη και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στα πλαίσια των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XL8tG9fmXDkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTWUtTjxTK7k01zZ3CBhIZUpCtxvN-CKzurv9_mayJep
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 4503), 

κατωτ. αριθ. 818. 

Με το άρθρο τέταρτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838, ορίστηκε ότι: 

«Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν 

συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχoμένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), 

με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύνανται να παραταθούν, με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, έως τις 30.6.2021, και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού 

των αντίστοιχων ειδικοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των 

άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η ισχύς του παρόντος άρθρου 

άρχεται από την 1η.9.2020.» 

Με το άρθρο έβδομο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: 

«Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) που έχουν 

συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και οι οποίες παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου 

τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204) μέχρι τις 30.6.2021, δύνανται να παραταθούν, 

με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, έως τις 30.9.2021. Η 

παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 

βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).» 

4. Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές συμβάσεις, οι οποίες έχουν 

ημερομηνία λήξης έως τις 30.09.2020. Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται 

να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.  

 

Άρθρο 18 

Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται 

προς χρήση ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής 

υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

αρμοδιότητας διαφορετικών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με 

ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα 

παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας.  

2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός 

εξοπλισμός προς χρήση από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε 

άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTAdRaKK3pyThokh6p2MVgHdGVkLVR7t3XRVs3t2UWAe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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COVID-19 με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και 

δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ.  

 

Άρθρο 19 

Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται για λόγους δημόσιας υγείας 

και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να κηρύσσει, με απόφασή του, περιοχές της 

Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

2. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής 

προετοιμασίας και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού 

συσχετισμού, δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των 

υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).  

Εκδόθηκε η υ.α. 10189 της 9/9.9.2020 «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα για τον περιορισμό της 

διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVΙD-19» (Β΄ 3840), κατωτ. αριθ. 

690. 

 

Άρθρο 20 

Ματαίωση παρελάσεων 

Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ματαιώνονται οι 

στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας 

νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι παρελάσεις στις 

τοπικές επετείους απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020. 

 

Άρθρο 21 

Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων 

«1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης 

λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν 

ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.  

3. Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η 

συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»  

Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε ως άνω από  το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64).   

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RsC3Hh4GZnzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRPj-Hd7UCCTauEcP1Pbo-9RZNdT9ZaQjgvCwvjlfp3E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Εκδόθηκε η υ.α. 179/2020 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς», κατωτ. 

αριθ. 40. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1/2021 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 

3837), κατωτ. αριθ. 1510. 

 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 

1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

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

 

26. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 της 12/12.2020 «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων 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) 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

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

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdhxQd9ybmBtKxyg4_fnkNjG8spJr1hriUNAmyI2CZ9d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdhxQd9ybmBtKxyg4_fnkNjG8spJr1hriUNAmyI2CZ9d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcV_07VNZSajSbdUcKn38BYvDneplw9AREGhj7DRXf1
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

9. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 

3053). 

10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» 

(Β΄ 3099). 

11. Την αριθμ. 43650/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, 

των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας 

λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

παιδότοπων» (Β΄ 2213). 

12. Το π.δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης 

και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων» 

(Α΄ 221). 

13. Την από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

14. Την αριθμ. Β1α/οικ 17731/12.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 

27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των παιδότοπων στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων που λειτουργούν σε χώρους 

άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, υπό την έννοια του άρθρου 10 της αριθμ. 

43650/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2213), περιλαμβάνει αποκλειστικά 

και μόνο τους παιδότοπους. 

3. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημόσιων 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, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
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12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

 

27. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ – 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 της 12/12.3.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 

Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 833) 

Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 

339, ορίστηκε ότι: «Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων 

από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς 

ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων, 

που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833), 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄ 

1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την 

1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η 

προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά 

δέκα (10) επιπλέον ημέρες». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως 

ισχύει. 

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει. 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Την από 12.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 17732 /12.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, 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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcV_07VNZSajSbdUcKn38BYvDneplw9AREGhj7DRXf1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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Άρθρο πρώτο 

Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές 

που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση 

αποφάσεων, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

πλην αυτών που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη 

δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και του Τμήματος 

Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου 

συμφέροντος, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

Άρθρο τρίτο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών 

δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως 

και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως: 

1. Αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020: 

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, 

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η 

διενέργεια πλειστηριασμών. 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: 

α) η δημοσίευση αποφάσεων, 

β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών 

μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος 

της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, 

γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, 

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων 
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για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων 

σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση, 

ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, 

των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, 

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι 

και τις 31.5.2020, 

ζ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι 

και τις 31.1.2021. 

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων. 

4. Η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται 

ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση 

του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 

άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων 

ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 

εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας 

των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια 

και εισαγγελίες της Χώρας. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής 

δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο πέμπτο 

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55). 
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----------.---------- 

 

28. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 1542 

της 11/13.3.2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (B΄ 848) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τα άρθρα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού», 

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

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31), 

3. τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38), 

4. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

5. το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει, 

6. το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 

ισχύει, 

7. το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

8. το αριθμ. 16833/10.03.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης προκαλείται εκτιμώμενη επιπρόσθετη οικονομική δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ύψους περίπου τριάντα εκατομμυρίων ευρώ 

(30.000.000 ευρώ) και η οποία θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι φορέας 

υλοποίησης της παρούσας απόφασης. 

9. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτικές: α) η διάθεση 

νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών, και β) η διενέργεια κλινικού και 

εργαστηριακού ιατρικού ελέγχου για την ανίχνευση του κορωνοϊού, για την 

αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών 

1. Τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 24.6.2020 στις 

τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικώς για 

νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό, ανάλογα τις ανάγκες που θα 

προκύψουν και την διαθεσιμότητα των νοσοκομείων. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cAiovWnJJ4B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRvaWXgbsqW7Plotl7PDH1u5BAGXXsI5tWIbKejdXSx
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2. Με απόφαση των Διοικητών των ως άνω δομών καθορίζεται η διαδικασία 

μεταφοράς των ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό από τις ανωτέρω κλινικές σε 

άλλους χώρους νοσηλείας σε άλλες δημόσιες δομές. 

3. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά 

των ασθενών, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια-κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους 

αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ΄ υπέρβασιν του 

αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ. 

4. Ομοίως με απόφαση των Διοικητών των δομών της παρ. 1 εξειδικεύονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την παραπομπή των ασθενών σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια-κλινικές. 

5. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε 

περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται 

στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών 

1. Σε περίπτωση αναγκαίας διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο 

νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν σχετικής συναίνεσης και 

αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται 

σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο 

και τα εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 

2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή 

ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο 

ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄ 

4898/2018), πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 όπως 

προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 

3096/2012). 

Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι : 

α) Ιατρικές Πράξεις: 

- Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, 

Αιμοδιαδιήθηση) 

β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές 

ορμονών κ.α.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της 

χημειοθεραπείας. 

ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. 

iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.α.). 

iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. 

v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και 

ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. 
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vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά 

αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. 

vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. 

viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. 

ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα. 

x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος. 

xi. Φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. 

xii. Παρεντερική διατροφή 

xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγα του 

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της 

κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με 

την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. 

(ΦΕΚ 3096/Β/23-11-2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός 

εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλείου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται 

χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση 

Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της 

παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε 

αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλειο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα 

και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και 

τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη 

κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν 

αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών 

πράξεων. 

4. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των 

νοσηλείων. 

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από 

δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών ορίζεται 

το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των 

κλινών νοσηλείας και των κλινών ΜΕΘ, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή 

νοσηλευτικών περιστατικών. 

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων-κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και ΜΕΘ που θα διατεθούν στο 

ΕΚΑΒ, είναι καθ΄ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει 

σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ και οι 

σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά και θα καλυφθούν με 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΝΠ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, 

ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ. 

7. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013. 
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Άρθρο 3 

Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτών για τον κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο 

1. Ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε 

πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να νοσούν ή να 

μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, κατόπιν παραπομπής από τον ΕΟΔΥ ή/και το 

ΕΚΑΒ δύναται να διενεργείται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα-

εργαστήρια. Οι οδηγίες για τη λήψη, τη μεταφορά του δείγματος, τις προδιαγραφές του 

ιατρικού εξοπλισμού και του εργαστηρίου των αναλύσεων αναρτώνται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται ως εξής: 

α. Μεταφορά και κατ΄ οίκον λήψη με εξειδικευμένο προσωπικό (επαγγελματίες 

υγείας) και πιστοποιημένους μεταφορείς βιολογικών υλικών ορίζεται σε 50 € 

β. Διενέργεια ελέγχου και ανάλυσης δείγματος από πιστοποιημένα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια ορίζεται κατ΄ ανώτατο σε 85€/δείγμα, σύμφωνα με 

τον κάτωθι πίνακα αποζημίωσης: 

Αριθμός Μηνιαίων Δειγμάτων  Τιμή Εξέτασης Δείγματος/Ανάλυση 

 0-100       85 € 

 101-200      75 € 

 201 και άνω      67,5 € 

γ. Μεταφορά και κατ΄ οίκον αυτοληψίας δείγματος από τον εξεταζόμενο ασθενή 

ορίζεται σε: 

i. Μεταφορά εντός Αθηνών/Θεσσαλονίκης (0-30χλμ) ...... 25€/ αποστολή 

ii. Μεταφορά εντός Ν. Αττικής/Ν. Θεσσαλονίκης (30χλμ και άνω) ...... 35€/ αποστολή 

iii. Μεταφορά Λάρισα προς Θεσσαλονίκη ...... 97€/ αποστολή 

iv. Μεταφορά Ηράκλειο προς Αθήνα ...... 130€/ αποστολή 

v. Επιπλέον εξεταζόμενος ανά αποστολή ...... 5€/δείγμα 

Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά, η τριπλή συσκευασία μεταφοράς 

μολυσματικών δειγμάτων και ο στειλεός λήψης ρινικού επιχρίσματος. 

3. Οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά, και θα καλυφθούν 

με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΝΠ . Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, 

ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ. 

4. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013. 

 

Άρθρο 4 

Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ 

Με δεδομένη την αύξηση των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτικός ο επανασχεδιασμός των 



173 
 
 

νοσοκομειακών χώρων και εγκαταστάσεων στις ιδιωτικές κλινικές με στόχο την 

αύξηση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Συνεπώς κατ΄ εξαίρεση των κείμενων 

διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική 

κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το 

υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση 

της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στην 

τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών 

Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα 

διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται 

να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν 

αυτοδικαίως. 

 

Άρθρο 5 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται με έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 

25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42/2020), η οποία εκτιμάται 

κατ΄ ελάχιστον σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 ευρώ), καθώς δεν μπορεί να 

εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες που θα προκύψουν εκ της εξέλιξης της διασποράς 

της νόσου του κορωνοϊού. 

Στην ανωτέρω περίπτωση εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε 

στο Υπουργείο Υγείας με την με αριθμ. 2/10729/26.02.2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως την 24.6.2020. 

 

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

 

29. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 429 της 12/13.3.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539). (B΄ 850) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) των άρθ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν 

β) του άρθ. 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει 

γ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 

138), όπως ισχύει 

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qN2g-C6m0Rx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudqSZKSiX4cLMtTSOxzVNGL58LZuF1Ub3_K-gDdz1JDV
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

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

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

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

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

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

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137), όπως ισχύει. 

στ) του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), όπως ισχύει 

ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), όπως ισχύει 

η) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση 

συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539). 

3. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902). 

4. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). 

5. Την αριθμ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή 

Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα 

τρίτων Φορέων» (Β΄ 762). 

6. Την ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της Διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

7. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-

19, προς τον σκοπό της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων του δημοσίου, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους. 

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, η οποία δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, σύμφωνα με το αριθμ. 

οικ.6350ΕΞ2020/12-3-2020 έγγραφο της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: 

Την αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539), ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 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 
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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, ιδίως λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου, λόγω καιρικών 

συνθηκών, έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων, ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων που 

συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκληση ενός συλλογικού οργάνου. 

 

Άρθρο 2 

Τηλεδιάσκεψη μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

1. Σε κάθε δημόσια υπηρεσία, πρέπει να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος, εντός 

του οποίου θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Ο χώρος πρέπει 

να επιλεγεί με βάση το κριτήριο της καλύτερης εξυπηρέτησης των υπηρεσιών αλλά και 

των πολιτών, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προσέλευση και παρουσία 

πολιτών ή και υπαλλήλων στο συλλογικό όργανο. Ο χώρος της διάσκεψης πρέπει να 

βρίσκεται σε κεντρικό κατά το δυνατόν γεωγραφικό σημείο και ιδιαίτερα στις έδρες 

των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων. Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι προσβάσιμος από 

όσο το δυνατό περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και προσβάσιμος σε 

άτομα με αναπηρίες. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα, στον ίδιο χώρο, 

να εξυπηρετούνται μέσω της τηλεδιάσκεψης περισσότερα του ενός συλλογικά όργανα 

διαφορετικών υπηρεσιών, αντικειμένων και αρμοδιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων μέσων. Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης 

πρέπει να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της 

αναμετάδοσης. Το τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο 

χώρο με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη και θα καλείται μόνο σε περίπτωση 

προβλήματος. 

2. Η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται 

μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, τα οποία θα 

διασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων. Το Έργο Δίκτυο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» διασφαλίζει την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης των 

πληροφοριών (φωνής, δεδομένων, εικόνας), μέσω του ελέγχου της ταυτότητας των 

συμμετεχόντων (αυθεντικοποίηση), της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

(εξουσιοδότηση συμμετέχοντος), της προστασίας των πληροφοριών από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (εμπιστευτικότητα) και της μη τροποποίησης των 

πληροφοριών (ακεραιότητα της πληροφορίας). Οι προδιαγραφές και κανόνες 

ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πρέπει να 

τηρούνται και από τα άλλα δίκτυα που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες, στο πλαίσιο 

και της πολιτικής του κάθε φορέα. Η ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετέχουν 

στους χώρους της τηλεδιάσκεψης θα διασφαλίζεται με τον έλεγχο των στοιχείων 

ταυτότητάς τους (ψηφιακής ή μη). Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα 

ασφάλειας και επιτήρησης που απαιτούνται για την διασφάλιση της 

μυστικότητας/εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων (π.χ. ηχομόνωση χώρων, έλεγχος 

πρόσβασης κ.α.), στο πλαίσιο της πολιτικής του κάθε φορέα. 

Η απαρτία του συλλογικού οργάνου θα πιστοποιείται και θα καταγράφεται από τον 

προεδρεύοντα της συνεδρίασης. 
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3. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά, 

προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή 

μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e-mail από το δίκτυο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (ή από άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών δίκτυο) στα μέλη που 

συμμετείχαν και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωσή τους. 

4. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την 

τεχνολογία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται 

στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να 

δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. 

 

Άρθρο 3 

Τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr» 

1. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνεται και με χρήση της 

υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, που παρέχεται από την Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και έρευνας Α.Ε. 

(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). 

2. Σε κάθε φορέα ορίζεται Συντονιστής Φορέα, με αρμοδιότητες: α) τη δημιουργία, 

διαχείριση και εποπτεία όλων των τηλεδιασκέψεων για λογαριασμό του φορέα, β) την 

πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου και τυχόν συμμετεχόντων, γ) τον 

ορισμό Συντονιστών Οργανικών Μονάδων για τηλεδιασκέψεις σε μία ή περισσότερες 

οργανικές μονάδες του φορέα. 

3. Οι Συντονιστές Οργανικών Μονάδων έχουν τις αρμοδιότητες των περ. α΄ και β΄ 

της προηγούμενης παραγράφου για τις τηλεδιασκέψεις της οργανικής μονάδας, για την 

οποία ορίστηκαν. 

4. Προκειμένου να συνδεθεί ένας χρήστης για πρώτη φορά σε μία τηλεδιάσκεψη στο 

e:Presence.gov.gr, ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Να ακολουθήσει το σύνδεσμο 

που του παρέχεται μέσα στο e-mail-πρόσκληση που λαμβάνει από το συντονιστή 

τηλεδιασκέψεων, β) Να πιστοποιηθεί μέσω της αυθεντικοποίησης χρηστών (oAuth 

2.0) που παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια 

που έχει ο χρήστης από TaxisNet, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 3981ΕΞ2020 

απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 

Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762). Η 

υπηρεσία e:Presence.gov.gr λαμβάνει μέσω αυτού του Web Service τα ακόλουθα 

στοιχεία ταυτοποίησης που τηρούνται για το χρήστη: i) όνομα και επώνυμο του 

χρήστη, ii) όνομα πατρός και όνομα μητρός, iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) και γ) Να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. 

Στη συνέχεια, κάθε επόμενη σύνδεση του χρήστη σε μια τηλεδιάσκεψη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εκτελώντας μόνο το πρώτο από τα τρία προαναφερθέντα βήματα. 

5. Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν 

την υπηρεσία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κείμενων 

διατάξεων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

6. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Συντονιστών των 

τηλεδιασκέψεων της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr. Σε όλη τη διάρκεια 
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της τηλεδιάσκεψης οι Φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνική υποστήριξη από 

εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της 

τηλεδιάσκεψης και η ποιότητα της αναμετάδοσης. Το τεχνικό υποστηρικτικό 

προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας e:Presence. gov.gr είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης 

της. 

7. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 

137/Α΄/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

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

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

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

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει. 

8. α) Η αυθεντικοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr παρέχεται 

από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχει ο χρήστης 

στο TaxisNet. Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών που 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λαμβάνει μέσω της ως 

άνω αυθεντικοποίησης (oAuth 2.0), τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

όνομα, επώνυμο, username, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, έτος γέννησης. 

β) Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ως άνω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης, 

διατηρούνται για το αναγκαίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο και τις οδηγίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Εξειδίκευση 

των σχετικών ρυθμίσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

e:Presence.gov.gr και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας. 

9. α) Με αποκλειστικό σκοπό τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr 

και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ενεργώντας ως 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών 

δεδομένων, συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των χρηστών: i) Διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης συνδέεται στην 

υπηρεσία e:Presence.gov.gr, ii) Χρονοσήμανση χρήσης υπηρεσίας (timestamp), iii) 

Στοιχεία συσκευής σύνδεσης (τύπος συσκευής, κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό 

σύστημα), iv) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), v) Τηλέφωνο 

επικοινωνίας (υποχρεωτικό μόνο για χρήστες που έχουν ρόλο Συντονιστή 

τηλεδιασκέψεων). 

β) Ο κάθε φορέας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

τη συλλογή, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των 

υποκειμένων και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, για το σύνολο των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη χρήση της υπηρεσίας 

e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Η 
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ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης, ενεργεί ως Εκτελούσα την 

Επεξεργασία για λογαριασμό του εκάστοτε Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

περί προσωπικών δεδομένων. 

γ) Εξειδίκευση των ως άνω ρυθμίσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

e:Presence.gov.gr και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας. 

«10. Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 

e:Presence.gov.gr, δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική 

ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.  

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας 

των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.» 

Η παρ. 10 προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - 

Επικρατείας Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 της 24.4/6.5.2020 

«Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας “Αντικατάσταση της αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)” (Β΄ 850/13-3-

2020)». (Β΄ 1704). 

 

Άρθρο 4 

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στα γενικότερα ζητήματα της συγκρότησης, σύνθεσης, 

των συνεδριάσεων, της λειτουργίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, 

ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 48) που αφορούν 

στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. 

 

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

 

30. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

37528/Υ1 της 13/13.3.2020 «Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων» (B΄ 852) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και ειδικότερα 

την παρ.7 του άρθρου 5 αυτής. 

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(133Α΄/07-08-2019). 

3. Του π.δ. 18/2018 (Α΄31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfblgsd980kZQg7d55lh6S-7vaQNu77YArhMzyEEMBJl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GAhCA4M9OVh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaiLq-vIY4hIK64RfO5RjZ18b3c6zBFk7-nI3IkD7wHZ
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4. Του π.δ. 81/2019 (Α΄114) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

5. Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

7. Της παρ.6 του άρθρου 1 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 απόφασης 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). 

8. Της ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β΄1659) απόφασης του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Β. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό 

της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων. 

Γ. Το ευάριθμο πλήθος τόσο του προσωπικού που απασχολείται στο κτήριο το επί 

της οδού Α. Παπανδρέου 37, καθώς και το μεγάλο εύρος του κοινού αναφοράς του 

Υπουργείου (μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, κλήρος και 

διοικητικό προσωπικό) 

Δ. Την από 25-04-2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τους πολίτες 

για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης 

https://mydocs.minedu.gov.gr, οι οποίες πρωτοκολλώνται αυτομάτως. 

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

 

Α) Την είσοδο του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου καθημερινά και ώρες 13.00΄-

14.00΄. 

Β) Την είσοδο του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και ενημέρωσης πολιτών 

καθημερινά κατά ώρες 10.00΄-14.00΄. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων στο γραφείο 

πρωτόκολλου λόγω καταληκτικών αποκλειστικών προθεσμιών ή δικαστικών 

επιμελητών και μόνο, και η επίδοση εκφεύγει των ως άνω ωρών, η επίδοση θα γίνεται 

ιδίαις χερσί στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα το πρωτοκολλεί αρμοδίως. 

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση κάθε 

πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr). 

Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις 03-04-2020. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 

 

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

http://mydocs.minedu.gov.gr/
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31. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (B΄ 854)  

Για περαιτέρω τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ. 

-την υ.α. 13031/Δ1.4551/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. 

αριθ. 85. 

-την υ.α. 13272/Δ1.4607/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 

(Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ. 

αριθ. 122. 

-την υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-

2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161), 

κατωτ. αριθ. 130. 

-την υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 

13.9.2019 (Β΄  3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244. 

-την υ.α. 22804/Δ1.7772/2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-

9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2273), 

κατωτ. αριθ. 405. 

-την υ.α. 22043 /Δ1.7451 της 11/14.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β΄ 2278), κατωτ. αριθ. 409. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMNhpoFKcAWoMDZ1jJlvaQGupEsSzLf4alSW8YD9RWu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3j_xbruizA2nIOYm0cPR0zO7-UgKxNSQU8fERyRqXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZD9Ny78BWG7pxrHYjBgYJ_lXs0mPQh7x0sgvtyaKls
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW1FxV2lVO0goq7Cb5SU7LDgi0WbTtVlBlfL-RdHRwd7
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-την υ.α. 39551/Δ1.11831 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

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

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

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

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773. 

-την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

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

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

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

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

5474), κατωτ. αριθ. 964. 

-την υ.α. 53345/Δ1. 15956 της 11/20.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

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

και ισχύει» (Β’ 139), κατωτ. αριθ. 1074. 

-την υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β’ 755), κατωτ. αριθ. 1139. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α΄ και περ. στ΄ της ΠΝΠ Α΄ 55/11.03.2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

2. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

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

3. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 

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

4. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο. Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές 

Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση 

της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2. 

5. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από 

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

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSCTc_ffZ442vidcO8H_LPF1zPxgqFGxGm9KhXlOfPf4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91


182 
 
 

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

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 5). 

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»(Α΄ 123). 

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

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

12. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων [και ιδίως άρθ. 5 

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

14-8/8-9-1950 (Α΄ 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθ. 18 του π.δ. 8-

4/1932 (Α΄ 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις υπ΄ αριθμ. υπουργικές 

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

234)και 65982/13-1-1966 (Β΄ 600)]. 

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

8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και 

παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89). 

14. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς 

εργασίας» (Α΄ 299). 

15. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 

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

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

διατάξεις» (Α΄ 101). 

17. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων 

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

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

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

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

18. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

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

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

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

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

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

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ. 1-88). 

19. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). 
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20. Την. παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των 

δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 

ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268). 

21. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 

της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38 

του ν. 4488/2017 (Α΄ 137). 

22. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 

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

23. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 

138). 

24. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 

Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170). 

25. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195). 

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

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

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

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

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

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

4127/2013» (Α΄ 107). 

28. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

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

29. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως 

των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 

1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235). 

30. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173/14-11-2019) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

31. Την υπ΄ αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης 

«Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων 

αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τις υπ΄ αριθμ. 989/1.9.1980 (Β΄ 905) και υπ΄ αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις 

του Υπουργού Εργασίας. 

32. Την με Αριθμ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση 

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

33. Την με Αριθμ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών 

απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183). 
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34. Την με Αριθμ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και 

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

35. Την με Αριθμ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής 

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

Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής 

υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των 

σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που 

πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 

307). 

36. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού 

και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών 

σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Β΄ 1345). 

37. Την με Αριθμ. 139931/Κ 1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

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

38. Την με Αριθμ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491), 

όπως τροποποιήθηκε με τις Αριθμ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και 

Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες. 

39. Την με Αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και 

ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της 

(Β΄2117). 

40. Την με Αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

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

Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 

«Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την 

Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοια της (Β΄ 866). 

41. Τη με Αριθμ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της 

Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών 
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(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς 

του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε 

συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της 

Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340). 

42. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

43. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/ 19-9-

2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

44. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε 

αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 

εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με την οποία 

ανεστάλη κατ΄ ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4 

Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής 

απασχόλησης, Ε12 - e-ΟΓΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού 

επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου 

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η Αριθμ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄3751/10-10-2019) 

υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β΄ 4293/27-

11-2019) υπουργική απόφαση ως εξής: 

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.11, 

ως εξής: 

«14.11 Α. Σε εφαρμογή i) της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνoϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, από την 

έναρξη ισχύος της οποίας ανεστάλη, αρχικώς έως και 10/4/2020, 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, καθώς και την υπερεργασία και τη 

νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση και ii) της παράτασης 

του χρόνου εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, έως 

15/6/2020 βάσει της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 20788/610/29-5-2020 κοινής 
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υπουργικής απόφασης (Β΄ 2083), αναστέλλεται αντίστοιχα έως και 15/6/2020 η 

υποχρέωση καταχώρισης των ακόλουθων εντύπων:  

α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου.  

β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.  

γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί 

εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  

Β. Για το ως άνω περιγραφόμενο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο 

πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη 

νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που 

πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.  

Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού 

σκοπού του ΠΣ Εργάνη:  

α) “Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού 

Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α΄/11-

03-2020)”.  

β) “Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο 

Ειδικού Σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 4β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(55/Α΄/11-03-2020)”.  

γ) “Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί 

εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της 

παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α΄/11-03-2020)”.  

«δ) Τα προσωρινά έντυπα της παρούσας παραγράφου παύουν να ισχύουν από 

11/7/2020». 

Η αρχική παρ. Γ μετονομάστηκε σε εδ. δ) της παρ. Β και διατυπώθηκε ως άνω 

από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) 

“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 755), κατωτ. αριθ. 

1139. Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας άνω υ.α. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει 

η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

«Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού της παρ.  3α του 

άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). 

α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν 

χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
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Περιεχομένου (Α’ 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με 

την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1- 

Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και 

Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας της παρ. 3στ του άρθρου 4 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, 

Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός 

Ιουνίου 2020.  

β) Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού, η 

γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής 

άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της 

άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο». 

Με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της υ.α. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) 

“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 755), κατωτ. αριθ. 

1139, τέθηκε η ανωτέρω ρύθμιση ως παρ. Γ και ορίστηκε σχετικά: «Στο άρθρο 14 

«Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις» ως παράγραφος Γ’ της περίπτωσης 11 

εξακολουθεί να ισχύει η προβλεφθείσα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

17239/Δ1. 5936/4.5.2020 (Β’ 1695) υπουργικής απόφασης, με έντυπο, το σχετικό 

με το οποίο συμπληρώθηκε το Παράρτημα της τροποποιούμενης, από το άρθρο 2 

της υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/12-3-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 854), ως 

ακολούθως:». Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας άνω υ.α. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά 

ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

Δ. Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 20788/610/29-5-2020 (Β΄ 2083) 

κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία από την 16η Ιουνίου 2020, 

επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως 

και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, 

καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή 

απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επανέρχεται 

αντίστοιχα από 16/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων ως ανωτέρω 

περιγράφονται στα ακόλουθα έντυπα:  

α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου.  

β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.  

γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί 

εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.».  

Η παρ. 14.11, που είχε αντικατασταθεί 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
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-από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ. 14638/Δ1. 4991 της 9/15.4.2020 «Τροποποίηση της 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1424), 

-από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση 

της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244, 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της απ. 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 22804/Δ1. 7772 της 

12/14.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄ 3520) 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2273), 

κατωτ. αριθ. 405. Με το δε άρθρο τρίτο ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα 

λοιπά, ισχύει η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Στα στοιχεία των ως άνω προσωρινών ειδικού σκοπού εντύπων, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη ισχύος 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55 /11.03.2020) μέσω των ανωτέρω 

ανασταλθέντων εντύπων. 

2. Συμπληρώνεται με τα έντυπα ειδικού σκοπού το παράρτημα της αρ. πρωτ. 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως 

εξής: 

α) Προστίθεται Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου - 

Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55/11.03.2020). 

β) Προστίθεται έντυπο Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής 

απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55 /11.03.2020)». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaS65pc_ssnPsb5-US51K-eSOuBNdFrIag9j2Ryssa1G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3j_xbruizA2nIOYm0cPR0zO7-UgKxNSQU8fERyRqXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZD9Ny78BWG7pxrHYjBgYJ_lXs0mPQh7x0sgvtyaKls
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γ) Προστίθεται Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης 

στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του 

άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020). 

δ) Προστίθεται έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου 

Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού 

Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55/11.03.2020). 

 

(Ακολουθούν έντυπα) 

 

Άρθρο τρίτο 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄ 3751/10-10-2019) 

υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (B΄ 4293/27-

11-2019) υπουργική απόφαση. 

 

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

 

32. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 της 13/13.3.2020 «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»  (B΄ 855) 

Για την αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής 

δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί κατόπιν έκδοσης της παρούσας απ., βλ. το άρθρο όγδοο της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229. 

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qB4OjktPBz95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVc4rDOFh2O2S2gbnvgHcrVYtTy8zGHx4OoTYbHQJ5vw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
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3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

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

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

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 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 

10. Την από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

11. Την αριθμ. Β1α/οικ.18146/13.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 

27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως: 

1. Των εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

(catering), παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, 

καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 

διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο 

από το κατάστημα (take-away), στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά. Από τη διάταξη του προηγούμενου 

εδαφίου εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες 

και κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν 

μόνο τους διαμένοντες σε αυτά, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα 

αποφυγής συνωστισμού. 

2. Των αιθουσών θεαμάτων και χώρων συναφών δραστηριοτήτων. 

3. Tων δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), των αναγνωστηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των 

αρχειοφυλακείων. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες λειτουργούν οι διοικητικές και 

οικονομικές υπηρεσίες με την παρουσία (1) ενός τουλάχιστον υπαλλήλου και με την 

επιφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης, 

ιατρείων και των υπηρεσιών πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης. 

4. Των μουσείων, των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και κτιρίων, καθώς και 

παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών. 
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5. Των ιδιωτικών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (καζίνο, 

χαρτοπαιχτικών λεσχών, πρακτορείων κ.λπ.) με εξαίρεση των δραστηριοτήτων των 

πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 

σε διαδικτυακή (on-line) σύνδεση. 

6. Των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και των 

αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που προετοιμάζονται για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους. 

7. Των θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις 

εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), με εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους αναψυχής 

και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους άθλησης για μεμονωμένη άθληση. 

8. Των ακόλουθων χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας: ντισκοτέκ, σφαιριστηρίου, 

χώρων συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.), καθώς και χώρων 

όπου προσφέρονται άλλες υπηρεσίες θεάματος. 

9. Των κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής, καθώς και των χώρων παροχής 

υπηρεσιών φυσικής ευεξίας. 

10. Των χώρων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών δερματοστιξίας 

(τατουάζ) και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing). 

11. Της παροχής προσωπικών υπηρεσιών ιερόδουλων. 

12. Των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 

συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-a-shop), που 

βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των εμπορικών κέντρων και 

των εκπτωτικών χωριών. 

Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών 

χωρίς την παρουσία κοινού. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Σε κάθε σημείο εξυπηρέτησης κοινού λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να μην 

σχηματίζονται ουρές άνω των πέντε (5) ατόμων. 

 

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

 

33. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150 της 13/13.3.2020 «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων 

και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης 

λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως 

και 27.3.2020» (B΄ 855) 

(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει δυνάμει της περ. στ΄ του άρθρου πέμπτου και 

από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qB4OjktPBz95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVc4rDOFh2O2S2gbnvgHcrVYtTy8zGHx4OoTYbHQJ5vw
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και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των 

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης 

μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων 

σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για 

το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 

78). 

 

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

 

34. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1046 της 12/14.3.2020 «Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής 

και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) 

για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 856) 

Με την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1057 

της 23/30.3.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της 

Α1046/ 12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Β΄856) έως και 10.4.2020» (Β΄ 1086) αποφασίστηκε η αναστολή των 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της 

παρούσας έως και την 10.4.2020. Ωσαύτως ορίστηκε ότι από την ως άνω αναστολή 

εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η 

υλοποίηση πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

Για την περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 10.5.2020, εκδόθηκε η απ. 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1088/2020 «» (Β΄ 

1526), κατωτ. αριθ. 207. 

Για την περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 31.5.2020, εκδόθηκε η απ. 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1115  της 

18/21.5.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 31.05.2020» (Β΄ 1979), κατωτ. 

αριθ. 314. 

Για την περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας, με φυσική παρουσία, 

της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 30.6.2020, 

εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1131 

της 1/16.6.2020 «Παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας (με φυσική 

παρουσία) της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 

30.6.2020» (Β΄ 2364), κατωτ. αριθ. 420. 

 

Έχοντας υπόψη: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81FGpAZJSg2B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSVCwtfqTtdBDl9iIRxuF02z2ZM_HKqJE4ceWV8yPtEo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfnrdn0CIUGta8_5cEZyf-8N48tyxNsQYKN9CmN1qxhe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OXOocP4PeJQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaZKTvmFqPIRvyoxW1pZE-cMbUpBxqOSgOaNIm62mfIG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OXOocP4PeJQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaZKTvmFqPIRvyoxW1pZE-cMbUpBxqOSgOaNIm62mfIG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSy8Hko7lWSEjOlsvGfYCPFU_tCw453ytcrgaeUM2RJ_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV1MmpaH7biPRJg94EG82_vXblgNmKhevu1I4xM7f17s
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Α) Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, 

β) της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη – 

Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Πολιτισμού και Αθλητισμού – 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», 

γ) της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του υποκεφαλαίου Γ΄ του 

κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους 

του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», 

δ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/Β΄/22-03-2017) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε: 

 

Την αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική 

παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 

11.3.2020 έως και 24.3.2020. Από την ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές 

λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση πρακτικής άσκησης 

στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

 

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

 

35. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 18152 της 14/14.3.2020 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών 

τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 857) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27529 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XX_CTsY94Yx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWOcUN7dE8rDcIFpO8XSJK1_S-Hp8-gF-eSgPUIc1DzU
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Εσωτερικών (Β΄ 857) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1633) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της 

υπ΄ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020» (Β΄ 857), παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168). 

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

8. Την από 14.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

9. Την αριθμ. 18151/14.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. 

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά 

καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται 

σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRxef24CSuQT10sqTLXWh29QZpwdY_PWCiQtbNJF6e_S
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36. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 της 13/14.3.2020 «Μέτρα κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (B΄ 858) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα του άρθ. 14 παρ. 1, παρ. 4 και παρ. 5, καθώς και των άρθ. 2, άρθ. 17, άρθ. 

24, άρθ. 37 και άρθ. 41. 

β) Της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) 

«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και ειδικότερα 

του άρθρου 5 αυτής. 

γ) Της Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

δ) Της Αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (Β΄ 130) απόφασης του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 

ε) Της Αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ τ.Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ.10 του άρθρου 41 ν. 

4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), την Αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) Πράξη του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί της 

Ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 

την Αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων». 

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016. 

2. Το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Το π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθ. 19 αυτού. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OqbrgsCjb8B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueS6NieIiMQ6MBMyxWdF4KE9anBf8SziusvladpYO4cG
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4. Το ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο 

«Φορολογικοί Έλεγχοι». 

5. Το ν. 2960/2001 (Α΄ 265/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 

των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών 

Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (Α΄ 265). 

7. Το αρ. 5 ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών», καθώς και την παράγραφο Ε΄ άρθ. 1 ν. 4254/2014 (Α΄ 85), «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση της Διεύθυνσης 

Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

8. Το ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την Αριθμ. πρωτ.: 30/003/000/4638/16-12-2015 (Β΄ 2801) απόφαση του Αν. 

Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών 

της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και 

ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς 

των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

882/2004», 

10. Την Αριθμ. πρωτ.: 30/002/000/8644/23-12-2016 (Β΄ 4267) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. 

με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην 

και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς». 

11. Την Αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ). 

12. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και 

των συναλλασσομένων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών 

της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας 

ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για την εθνική 

οικονομία. 

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

σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

αποφασίζουμε: 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την 

προστασία των εργαζομένων και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των 

Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της 

πιθανότητας ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για 

την εθνική οικονομία, αποφασίζονται τα ακόλουθα: 
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Άρθρο 1 

Μέτρα και οδηγίες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών 

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: 

«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των 

υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227 Διόρθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

 

Άρθρο 2 

Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με το κοινό 

Περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της 

ΑΑΔΕ. Προς τούτο: 

1. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων 

(φορολογούμενων, λογιστών, εκτελωνιστών, δικηγόρων κλπ.) μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα 

αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο ). 

2. Τα αιτούμενα τυχόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων κ.α., 

θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά μέσω email από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και θα 

υπογράφονται κατά περίπτωση, μόνο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή τον 

αναπληρωτή του, με αναφορά στοιχείων υπαλλήλων για τη παροχή πληροφοριών. 

3. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), κατά τα πρότυπα της λίστας 

«Στοιχεία επικοινωνίας ανά υπηρεσία» που είναι ήδη αναρτημένη, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας των ραντεβού με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και θα αναρτηθούν 

σε εμφανές σημείο στην είσοδο των Υπηρεσιών με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

4. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η 

φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις 

ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης 

συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του 

νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής 

έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για τον καθορισμό των συναντήσεων κατά τα ανωτέρω, 

προηγείται συνεννόηση του αρμόδιου υπαλλήλου με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας 

και αυτή οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη και του ενδιαφερόμενου ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του. Τα στοιχεία των επικείμενων συναντήσεων (ημερομηνία, 

ώρα, συμμετέχοντες κ.τ.λ.) καταχωρούνται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας σε 

ημερήσια βάση σε ειδικό προς τούτο πίνακα ηλεκτρονικής εφαρμογής (π.χ. excel). 

«5. Η είσοδος στα καταστήματα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ γίνεται με ελεγχόμενο 

τρόπο. Σε κάθε κατάστημα Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε 

πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμό προτεραιότητας εισόδου των συναλλασσομένων. 

Οι καρτέλες εισόδου με τον αριθμό προτεραιότητας είναι κοινές για τους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
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συναλλασσόμενους με προγραμματισμένες συναντήσεις και για αυτούς που 

προσέρχονται χωρίς ραντεβού. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στους 

συναλλασσόμενους που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και σε αυτούς που έχουν 

αποστείλει τα αιτήματά τους μέσω ταχυδρομείου, εταιρείας ταχυμεταφορών ή 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του προϊσταμένου εκάστης 

υπηρεσίας, εκδίδονται τόσες καρτέλες εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός 

εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά 

μέτρα έκαστης Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμα για την αναμονή και εξυπηρέτηση του 

συναλλακτικού κοινού, τηρουμένων των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθ. 19 της κοινής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 (Β΄ 

2168) οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου, κατά 

γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, 

συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων.  

6. Ειδικότερα για τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ. εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε 

πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας ξεχωριστά ανά τμήμα ως εξής: 

Α) ΜΗΤΡΩΟ, Β) ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Δ) ΕΣΟΔΑ, Ε) 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και ΣΤ) ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ.  

7. Σε όλα τα καταστήματα των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος 

θα βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας για την υποδοχή των συναλλασσόμενων, την 

επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και 

είσοδο των επισκεπτών στον χώρο της υπηρεσίας. Ο εν λόγω υπάλληλος θα είναι 

εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μέσα για την ατομική του προστασία του (π.χ. 

μάσκα, γάντια, αντισηπτικά) και θα χορηγεί τις καρτέλες εισόδου στους 

συναλλασσόμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στο κατάστημα της υπηρεσίας, 

δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν ήδη προγραμματισμένη 

συνάντηση. Με την έξοδο των συναλλασσομένων από το κατάστημα των υπηρεσιών 

της ΑΑΔΕ, θα παραδίδεται η καρτέλα εισόδου στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος 

οφείλει να την απολυμαίνει πριν την παραδώσει στον επόμενο συναλλασσόμενο.  

8. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η 

είσοδος στο κοινό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, 

εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγράφων ή αιτήσεων στο κεντρικό πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, η οποία επιτρέπεται ακόμα και χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση, κατά 

τις καθορισμένες ώρες εισόδου του κοινού.  

9. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 

1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και συναλλασσομένων, καθώς και των 

συναλλασσομένων μεταξύ τους.  

10. Συνιστάται οι συναλλασσόμενοι που προσέρχονται στα καταστήματα των 

Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που τους εξυπηρετούν να φορούν 

μάσκα προσώπου. 

11. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την 

απολύμανση του χώρου και ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.».  

Οι αρχικές παρ. 5 και 6 καταργήθηκαν και οι άνω παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 10 

και 11 προστέθηκαν με την παρ. 2 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 της 10/11.6.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του 
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Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε 

χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227 Διόρθ. 

Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

 

Άρθρο 3 

Ειδικά θέματα λειτουργίας Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

«1. Οι συναλλασσόμενοι εξυπηρετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικότερα στα καταστήματα των Τελωνείων εκτυπώνονται 

καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας, ενιαία 

για όλα τα τμήματα των Τελωνείων. Επισημαίνεται ότι εκτυπώνονται τόσες καρτέλες 

εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο 

οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα έκαστης Υπηρεσίας, τηρουμένων 

των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19. Κατά γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά 

άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και 

συναλλασσομένων, καθώς και των συναλλασσομένων μεταξύ τους. Σε περιπτώσεις 

διενέργειας φυσικού ελέγχου, αυτή θα λαμβάνει χώρα αφού ληφθούν τα απαραίτητα 

υγειονομικά μέτρα προφύλαξης».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω την παρ. 3 της  απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 της 

10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 

απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 

2227 Διόρθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

2. (Καταργήθηκε από την παρ. 4 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: 

«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των 

υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227 Διόρθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

2. (3). Επιπλέον της δημοσίευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 

της παρούσας, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, αναρτάται, εκτός τελωνειακού 

καταστήματος και σε εμφανές σημείο, ανακοίνωση στην οποία θα αναγράφονται τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας, τα οποία θα μπορούν να καλούν οι συναλλασσόμενοι σε 

περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθεί εργασία με φυσική παρουσία 

τελωνειακού υπαλλήλου, καθώς και η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για την 

αποστολή τυχόν αιτημάτων, ερωτημάτων κ.λπ.. 

Η αρχική παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 2 από την παρ. 4 της απ. Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 

2020/9.6.2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 

2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» 

(Β΄ 858)» (Β΄ 2227 Διόρθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
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Άρθρο 4 

Ειδικά θέματα λειτουργίας Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Γενικού 

Χημείου του Κράτους 

1. Κατά την προσκόμιση δειγμάτων από τους συναλλασσόμενους (Αποστέλλουσες 

Αρχές κ.λπ.) λαμβάνεται μέριμνα ώστε: 

i. Η παραλαβή των δειγμάτων να διενεργείται στην είσοδο των Χημικών Υπηρεσιών. 

ii. Να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προσώπων που προσκομίζουν τα 

δείγματα. 

2. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία των υπαλλήλων για εργασίες 

εκτός της Υπηρεσίας, (αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία, εγκαταστάσεις 

πετρελαιοειδών κ.λπ.) αυτές θα πραγματοποιούνται, αφού ληφθούν τα απαραίτητα 

υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, πριν και μετά την εργασία. 

 

Άρθρο 5 

Ειδικά θέματα λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 

(Κ.Ε.Φ.) Α.Α.Δ.Ε. 

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων Αριθμ ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 της 10/11.6.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε 

χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227 Διόρθ. 

Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 2344). 

 

Άρθρο 6 

Τελικές Διατάξεις 

Η παρούσα ισχύει από Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την ανάκληση ή 

τροποποίησή της. 

 

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

 

37. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159 της 

14/14.3.2020 «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) 

 

Έχοντας υπόψη: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYwKtUrvS8H9YArBly3pmW3EghwzI8YMwAruZWxS1BX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8hQFXG5tFjOx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2p7O3nmy4N2gskWEap4mejX2SfwVsg_VYlat3lNOMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xSwo2vNCpj15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQKAddJDriU3Pz5vtqLqw-NR7Mrdz4Y0UuIKeAiFi3wX


201 
 
 

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168), 

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

8. Την αριθμ. 46/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100). 

9. Την από 14.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Την αριθμ. Β1α/οικ 18158/14.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών 

(δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 

3. Την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των αγορών των άρθρων 37 και 38 

του ν. 4497/2017 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα 

από 15.3.2020 έως και 29.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020 εισήγηση 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19. 

4. Εξαιρούνται από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της περίπτωσης 12 του 

άρθρου πρώτου της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 855), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές, 
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τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των καταστημάτων λιανικού 

εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shop-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), 

καθώς και σε εμπορικά κέντρα και σε εκπτωτικά χωριά. 

 

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

 

38. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14.3.2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) 

Κυρώθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

Για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020  βλ. την υ.α. οικ. 51083/2612/2020 (Β’ 5515), κατωτ. 

αριθ. 975. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 

5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του 

Συντάγματος.  

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία 

υπεραγορών τροφίμων  και επιχειρήσεων εστίασης 

1. «Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 

επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των 

καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των 

υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των 

ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών». 

Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης 

διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Προστασίας του Πολίτη.  

Το μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρου εικοστού 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

Εκδόθηκε η υ.α. 38560/2020 «Παράταση αναστολής εφαρμογής της παρ. 8 του 

άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής κοινών 

υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, της παρ. 1 

του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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(Α΄ 64), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου εικοστού της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68)» (Β΄ 1391), κατωτ. αριθ. 

178. 

2. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των 

κατηγοριών που μνημονεύονται στην παρ. 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά με την 

έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση 

δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: 

α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό 

αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.  

«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των 

καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών 

(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών 

τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων 

της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της 

επιχείρησης αυτής». 

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο ένατο της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229. 

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: «Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν 

παραγγελθεί από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) ως κέντρο 

διανομής θεωρείται το φυσικό κατάστημα».  

«5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super 

market), με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται 

διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και 

η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων».  

Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τετάρτου 

της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους 

Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140. 

6. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με 

τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ΄ οίκον ή παράδοσης 

στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.  

 

Άρθρο δεύτερο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVJV1PbUlHGSsD07jWp-7a78EODuWr4mrslDOvdqIO2q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTem3bEBeZoHyKcUQ3goavue8m8g9ZvG3EyWEOM2_NUn


204 
 
 

«Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, 

προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών» 

Ο μέσα σε «» τίτλος του άρθρου δεύτερου  αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 

1 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, 

εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων 

και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, 

υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) 

αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.  

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ΄ ελάχιστο στοιχεία ως εξής:  

«(α) χειρουργικές μάσκες,  

(β) αντισηπτικά διαλύματα,  

(γ) αντισηπτικά μαντηλάκια,  

(δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με 

αλκοολικό τίτλο 95% και  

(ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19». 

Οι περ. (α) έως (ε) αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου 

πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. 

αριθ. 108. 

«Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη 

δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που 

υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες 

ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους».  

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 

δεκάτου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), 

κατωτ. αριθ. 108. 

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον 

κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται 

μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.  

«4. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, 

πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος 

αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, 

υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά. 

5. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 4 υποβάλλουν κατ΄ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α) 

την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα 

κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, β) την τοποθεσία αποθήκευσης των 

αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα στοιχεία 

επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την 

έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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
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ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία των 

περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός 

προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.». 

Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 

(Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

6(4). Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:  

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν 

δηλωθεί ανακριβώς και  

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.  

7(5). «Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο 

συμμόρφωσης των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 4 και τη συγκέντρωση και τον 

έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων των παραγράφων 2 και 5.». 

Η πρώην παρ. 5, που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου δεκάτου 

πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. 

αριθ. 108, αναριθμήθηκε σε παρ. 7 και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 

του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

8(6). «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας 

μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων των παραγράφων 

1 και 4, τα στοιχεία των αποθεμάτων των παραγράφων 2 και 5 που υποβάλλονται με 

τις δηλώσεις των παραγράφων 3 και 5, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων 

και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6.». 

Η πρώην παρ. 6 αναριθμήθηκε σε παρ. 8 και αντικαταστάθηκε ως άνω από την 

παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39683/2020 «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και 

τροφίμων» (Β΄ 1481), κατωτ. αριθ. 205. 

Εκδόθηκε η υ.α. 46553/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας 

(Β΄ 1481)» (Β΄ 1837), κατωτ. αριθ. 281.  

Με το άρθρο 58 του ν. 4772/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, ορίστηκε 

ότι : «H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού 

έκτου, εικοστού έβδομου και εικοστού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» . 

Με το άρθρο 17 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) 

και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ως προς 

τις διαδικασίες έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής 

προστασίας, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ8iejwcoYVwrMl8EdQOW7lv_YPqwfEzXQsRbYWMOSIM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t3VVDiksYNv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRDeLN43dkk8lIm6Tr3PBUNqhh4BBXtuepCw6dEg4Wgb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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9(7). Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για 

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά 

μηνών.  

10(8). Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας 

κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας 

μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση 

κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων.  

Οι μέσα σε () παρ. 4, 7 και 8 αναριθμήθηκαν σε παρ. 6, 9 και 10 αντίστοιχα από 

την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129. 

Με το άρθρο 20 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ως προς 

τις διαδικασίες έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής 

προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

 

Άρθρο τρίτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704, ορίστηκε ότι: «H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020». 

Με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) 

και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α΄ 86) ως προς ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 1 

του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:  

α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και 

υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή 

Καταναλωτή), «καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων 

επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές». 

β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των 

υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Η μέσα σε «» φράση της περ. α΄ προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου 

πέμπτου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. 

αριθ. 108. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αναλαμβάνει τον 

συντονισμό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του 

προηγούμενου εδαφίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, με 

απόφασή του, να αναθέτει επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της 

Κεντρικής Διοίκησης, δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαιτείται για 

λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.  

2. Για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-

19, ενεργοποιούνται όλα τα εργαλεία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων 

και Αντιμετώπισης Κρίσεων του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), προκειμένου να 

προετοιμασθούν οι υποδομές και οι εξοπλισμός για την άμεση, ταχεία και οριστική 

αντιμετώπιση της νόσου. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της παρ. 1, δύναται:  

α) να μετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και κάθε άλλης διάταξης, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρόνο 

που πάντως δεν δύναται να εκτείνεται μετά από τις 30.9.2020. Η μετακίνηση ή 

απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με μόνη την απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις της 

παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυψη αναγκών και τη συνέχιση της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων 

υπαλλήλων,  

«β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών του 

Εθνικού Μηχανισμού δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πρόσληψης 

προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών 

εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 

33/2006 (Α΄ 280). Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού 

ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων 

ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση». 

Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 

4760/2020 (Α’ 247), κατωτ. αριθ. 963. 

4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η 

οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιχειρησιακών και 

διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται στον ν. 4662/2020, με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να 

λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές δομές της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, 

όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4662/2020. 5. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη 

επειγουσών αναγκών πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γ.Γ.Π.Π., 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, και 

ειδικότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το φύλο, γ) την ηλικία, δ) το τηλέφωνο 

επικοινωνίας, ε) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός 

κώδικας), στ) την εισαγωγή ή μη σε νοσοκομείο, ζ) το νοσοκομείο εισαγωγής και η) 

τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).  

Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η επιχειρησιακή προετοιμασία και ο 

συντονισμός μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των 

κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα δεδομένα είναι 

ψευδωνυμοποιημένα και, αν κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία με τα υποκείμενα, 

μπορεί να αρθεί η ψευδωνυμοποίηση.  

2. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων λαμβάνονται, κατ΄ 

ελάχιστον, τα κατωτέρω μέτρα: 

α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση 

καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες 

εξουσιοδοτήσεις.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzILTH2x8JrH3HbA-CdCMZ-6-MhvWkByoYwUAcjmTaF


209 
 
 

β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων μεταξύ Ε.Ο.Δ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. πραγματοποιούνται 

με κρυπτογράφηση.  

γ) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται 

σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο 

χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, 

πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.  

δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με τη 

συγκεκριμένη επεξεργασία.  

Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας.  

Τα δεδομένα τηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. έως και έναν (1) μήνα μετά από τη λήξη της 

περιόδου εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. Μετά από την πάροδο 

του χρόνου αυτού, τα δεδομένα μπορεί να ανωνυμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και 

καλύτερης οργάνωσης του συστήματος πολιτικής προστασίας.  

 

Άρθρο έκτο 

Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών 

πραγμάτων, υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για 

την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) 

μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των 

μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.». Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός 

που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης 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. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα 

ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου 

εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά 

ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.  

Το μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρου εικοστού 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

Με το άρθρο 23 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «H 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), 

ως προς τη δυνατότητα επίταξης κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων και μη, για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 

31.3.2021.» 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Με το άρθρο 24 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «H 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

ως προς τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων 

ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

Με το άρθρο τριακοστό όγδοο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού 

εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.9.2021.» 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι 

πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την 

εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός 

δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται εύλογη 

αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν εισήγησης 

εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου 

Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων παραστατικών 

αγοράς και προμήθειας των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση 

προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται 

αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και 

καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη 

παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί 

προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.  

5. Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας 

της παρ. 2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον 

Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα 

επιτασσόμενα είδη πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το 

ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του 

προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές, 

αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και από όργανα της 

Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την 

υλοποίηση της επίταξης. Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών 

πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων. 

 

Άρθρο έβδομο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών 

ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να 

απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη 

χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.  

 

«Άρθρο όγδοο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών  

Με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(A΄ 76), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, 

παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.»  

Με την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), 

κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε ότι:«Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 

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

ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και 

φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δέκα (10) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται 

να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, 

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, καθώς και δωρεές που 

αφορούν κατασκευαστικά έργα για τη δημιουργία, την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό χώρων στέγασης κλινών ΜΕΘ, από τρίτους, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση 

αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον 

δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και 

αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών 

δημόσιας υγείας.  

2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων 

πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, 

ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, 

μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και 

αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, 

πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής 

προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Στην έννοια των πάσης φύσεως δωρεών 

κατασκευαστικών έργων για τη λειτουργία κλινών ΜΕΘ συμπεριλαμβάνονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργασίες κατασκευαστικών βελτιώσεων, προσθήκης 

χώρων στις ήδη υφιστάμενες κλινικές, αμοιβές σχετικές με πάσης φύσεως 

κατασκευαστικές εργασίες σε χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία κλινών 

ΜΕΘ, δαπάνες και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών μελετών, καθώς και αγορές 

αναγκαίων υλικών και πρώτων υλών για τη διενέργεια κατασκευαστικών έργων και 

βελτιώσεων.  

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το 

παρόν εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, 

Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η 

αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών». 

Το άρθρο όγδοο, που είχε συμπληρωθεί 

-με το άρθρο δέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), κατωτ. αριθ. 108, 

-με το άρθρο έκτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167 και 

-με το άρθρο δέκατο έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229, 

-αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 20 του ν. 4728/29-29.9.2020 (A’ 186), 

κατωτ. αριθ. 761. 

Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη 

δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. 

αριθ. 133. 

 

Άρθρο ένατο 

Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της 

διασποράς της νόσου 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να 

επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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Περιεχομένου (Α΄42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική 

Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και 

αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες 

περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην 

Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι 

πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428 της 14/15.9.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέννκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 

έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3950), κατωτ. αριθ. 708. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfztR9ZUqoKUmoAicaFPP9dp045s635AKVkX6IcweDWI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX


214 
 
 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
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Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

2. Τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε 

συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Τουρισμού μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/2020  «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», κατωτ. αριθ. 57. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως 

και 31.7.2020» (Β΄ 2874), κατωτ. αριθ. 532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30.7.2020 έως 

και 14.8.2020» (Β΄ 3133), κατωτ. αριθ. 569. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50680/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως 

και 31.8.2020» (Β΄ 3363), κατωτ. αριθ. 610. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52842/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1η.9.2020 έως και τις 

15.9.2020» (Β΄ 3572), κατωτ. αριθ. 647. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6l_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQKu0A-oJYu2uF_J7PgwVh-bcY3IR9yXXPSR1J-e29gE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKlduFL7otSkn8HhrOO3i0faV0nqU6YyreJoQwE9ojd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAXC7ViQ0SsrkbKWp8RAEE0Bzp_UgocN2OhoyQ9-fD1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQQcsI4hMHWExQoRodrCFCP6gYwuUbaxC4ezmMJGEDW1
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέννκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 

έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3950), κατωτ. αριθ. 708. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60583/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2020 έως και τις 

12.10.2020» (Β’ 4257), κατωτ. αριθ. 770. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τις 13.10.2020 

έως και τις 25.10.2020» (Β’ 4490), κατωτ. αριθ. 812. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68304/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τις 26.10.2020 έως και τις 

8.11.2020» (Β’ 4714) , κατωτ. αριθ. 842. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 

30.11.2020» (Β’ 4910), κατωτ. αριθ. 878. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfztR9ZUqoKUmoAicaFPP9dp045s635AKVkX6IcweDWI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS-B0G30jmR6ALZomPmYcbOfPtJaFf7ectL8tD8Y33xF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQl13fSQ0knpNHUPCleBLg0tfawMpWlP02CjbV0j3saD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8f8hThRE-cgt1XnhLY1IVXHGnerWCIq-MDeNMhKqfj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdx2gYhoT-WyC-MWFFKwWKQp5Hckr4ZIrZpN5oW3Zi4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

 Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1129. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/2021 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης 

κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, 

που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, 

δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β΄ 1118), κατωτ. 

αριθ. 1197. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1qYv_2leNoXJ45z4HEu-HGuT5OpXnWW0d-6rgbMiLF
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πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), 

κατωτ. αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
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Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616 της 16/16.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), 

κατωτ. αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

3. Με την απόφαση της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου 

υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι 

χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λειτουργία των οποίων 

απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως 

και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

1081), κατωτ. αριθ. 107. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως 

και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

1299), κατωτ. αριθ. 161. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1987), κατωτ. αριθ. 322. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34429/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbg2id2X_ZUHi5EAVD8SCqpkzgFLBzM_cz6vz2ps9FQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbg2id2X_ZUHi5EAVD8SCqpkzgFLBzM_cz6vz2ps9FQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYw89OaDIVKppL7sNX7dlLNJQ0cl9aRAKni8yjuHW1Gn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYw89OaDIVKppL7sNX7dlLNJQ0cl9aRAKni8yjuHW1Gn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dPiJFyS0CqT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYMx3Wk23FCERqu2x8DXvYuorCKL6HobzuVyYdtKZCHv
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περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως 

και τις 15.6.2020» (Β΄ 2144), κατωτ. αριθ. 374. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2146), κατωτ. αριθ. 375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως 

και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277), κατωτ. αριθ. 408. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2380), κατωτ. αριθ. 425. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 

έως και τις 2.7.2020» (Β΄ 2420), κατωτ. αριθ. 430. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2598), κατωτ. αριθ. 464. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601), κατωτ. αριθ. 467. 

Εκδόθηκε υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2767), κατωτ. αριθ. 507. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

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

13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2797), κατωτ. αριθ. 515. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZJm_fyvyuQLPRMAopYqKhRMObJ247HJcV4PDOVWySdD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUc8aryeo0b-jeJzLMZoN8h2NgwsgGCSwoD87McaIJWF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k3ljSXX_plcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQFGhIYQgHmNolr1AMQS7YObnjC2dqE4HNZnzeFeK-KR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte960fQUuz5FKr9HYJ-SPg4NUr9XhfkEdsLO3GanyvqM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89_56gLvJ6W3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ7mgLnXQ2CdR71RtjJ99vPe3GWEPlqUrJzNo37z9p25
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUQo4-Ta63m63O8sP9g9upfTuyn8DWC3mdq5iGg1xkFN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-SnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWcbiScDYL89WcnVBkFBsoc9Vo4HJ3km-XFKSfopiHaD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ-Q-dCvoSIwGcU5-HDuTISasj1bUimoeJPCNbHk8Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdCm-AMVISn7eCHnQvqVXB58ngE5aW4fXDC95Os5XEKM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6Mdkr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMwyCZkQlUNvxUcpNtbHwKNFoARKTmUECt61J6zerHf
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κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798), κατωτ. αριθ. 516. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3099), κατωτ. αριθ. 564. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 3162), κατωτ. 

αριθ. 578. 

Εκδόθηκε η απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 

Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51212 της 13/13.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Εσωτερικών “Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα 

φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων” (Β΄ 3163)» (Β΄ 3395) . 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 της 27/28.8.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 648. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952), κατωτ. αριθ. 710. 

 

Άρθρο δέκατο 

Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και 

στρατιωτικά νοσοκομεία 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό 

ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέχωση των αναγκών σε 

ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxbonMEjzUWftYdvqP4FuUH4ejFZIDQjM4ZU5Yqwsy_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT1yeZo_6zjN6gEYfwVOM3MLw7S7VSv0obKzdOloN1N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLTNqf6SspvqWNA9mu9H-9FE3Ix8H3ZrAfXGlx0PggT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LGY32-REUlEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSSOHQ2QtmOBVM_BGKuIlaxpq_wDz0OcUrQHQTHVwUcF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2Rush3w3q2OjuItuYYaeiVxzwEOpCypm3EMiprHFI0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXxHfX3sZtJzkJLVfThcUxtj_6kLA3zll71fACH73ix_
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σε αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.  

2. Οι προσλήψεις της παρ. 1 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020. 

Με την παρ. 1 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. 

αριθ. 838, όπως η παρ. αυτή αναδιαμορφώθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να 

προσλαμβάνεται έως την 31.12.2020, για ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό 

βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χώρας, στα 

νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(Α.Ε.Μ.Υ.), στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε 

ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που 

λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της 

Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και η εκ 

των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της διάταξης 

αυτής άρχεται από 1.10.2020. Συμβάσεις απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και 

πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των φορέων της παρ. 2 του 

άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και των φορέων του 

άρθρου δεκάτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και 

την 30η.9.2020 και έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως και την 31η.12.2020 είναι 

έγκυρες και οι αμοιβές τους καταβάλλονται κανονικά στους δικαιούχους». 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, 

κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε 

ανάλογης εφαρμογής η παρ. 5 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ως προς την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

για την παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου. 

 

«Άρθρο δωδέκατο 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 

παρόχους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
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Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 

οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να 

συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση της εξέτασης δειγμάτων σε τρίτους 

ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια). Η 

πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών 

(3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των 

άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.».  

Το άρθρο δωδέκατο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 24 του 

ν. 4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580. 

Με το άρθρο 27 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς 

την ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 

παρόχους, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με το άρθρο 28 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς 

την ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 

παρόχους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

Με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 

1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), ως προς την ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση 

δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.9.2021.»  

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων 

Για τις κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών που λαμβάνουν ποσό της αποζημίωσης 

του παρόντος άρθρου από εργαζόμενο, βλ. το άρθρο 117 του ν. 4764/2020 (Α’ 

256), κατωτ. αριθ. 991.  

Για ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις υπέρ φυσικών προσώπων η σύμβαση των 

οποίων ανεστάλη κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, βλ. το άρθρο 36 και την 

παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), κατωτ. αριθ. 1270. 

1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά 

απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPw-MOB9CMEGdnJ5H8zojAIuPF63dQmlBmAaOVU3em60
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υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) 

ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία 

δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται 

αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.  

3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

επιχειρήσεις- εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, 

τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα 

στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν 

στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.  

4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.  

5. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:  

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,  

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,  

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και  

δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω 

της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Για την εξαίρεση των προσώπων της παρούσας παρ. από την εφαρμογή της απ. 

Α.1055/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 1070), 

κατωτ. αριθ. 1188, βλ. το εδ. β΄ της παρ. 1 της άνω απ. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται 

οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. 14675/469/2020 «Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-

2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων 

που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)”» (Β΄ 1378), κατωτ. αριθ. 173. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.16073/287/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών 

κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β΄ 1547), κατωτ. αριθ. 215. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39551/Δ1.11831/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

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

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

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

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd77eoU0j-fULvVc9iv47MF5S0rOiQ-CVF8pR79EBiKc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WkQtR1OJjJfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXHe6NDvPgFuM4EtKL7MxlJdrVMoeLqIYvBCSagOZo9-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81A0Jyv-wIgj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVzOsU8wydzOEyRFIJoLFfIYACad4fdFTlJHpu2l11Rt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
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Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 5474), κατωτ. αριθ. 964. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων 

του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1.  

Εκδόθηκε η υ.α. 12997/231/2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 

των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), κατωτ. αριθ. 84. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85. 

Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον 

e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

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

δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, 

όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104. 

Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την 

παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε, με ισχύ από 1.4.2020, η υ.α. οικ. 14199/249/2020 «Μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών 

του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) 

εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147. 

Βλ. και την υ.α. οικ.17788/346 της 8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), 

κατωτ. αριθ. 270. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για 

την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» 

(Β΄ 1805), κατωτ. αριθ. 275. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
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Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά 

εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β΄ 2268), κατωτ. αριθ. 

401. 

Βλ. και την υ.α. οικ. 22964/1285/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την 

κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄ 

3371), κατωτ. αριθ. 612. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 34236/860 της 1/7.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται 

βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β΄ 3770), κατωτ. αριθ. 

679. 

Για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες 

που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο και για την δυνατότητα 

καταβολής στους εργαζομένους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος 

άρθρου, βλ. το άρθρο 19 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

Για την δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος 

άρθρου σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς 

συνοδούς, βλ. το άρθρο 20 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 43110/1078/2020 «Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της 

τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών» (Β’ 4702), κατωτ. 

αριθ. 844. 

 Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 42774/1072/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται 

βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706), κατωτ. αριθ. 845.  

Για την αναστολή, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε 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 ή που ανήκουν σε κλάδους που 

πλήττονται, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, και για την καταβολή στους εργαζομένους της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος άρθρου, βλ. το άρθρο 68 του ν. 

4756/26-26.11.2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 936.  

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. οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 «Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον 

μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956. 

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος άρθρου σε 

επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, βλ. 

-το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991,  
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-την υ.α. οικ. 1683/45/2021 «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης 

επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 401 της 4.2.2021), κατωτ. 

αριθ. 1068 και 

-την υ.α οικ. 9501/323/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 1638/45/ 14-

1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 

στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο 2020” (Β’ 112 και Β’401)» (Β’ 823). 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 3208/108/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Ιανουάριο» (Β’ 234), κατωτ. αριθ 1079. 

Για την εξαίρεση των προσώπων της παρούσας παρ. από την εφαρμογή της υ.α. 

Α.1014/2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 286), 

κατωτ. αριθ. 1086, βλ. το δεύτερο εδ. της παρ. 1 αυτής. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 4374/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» 

(Β’ 345), κατωτ. αριθ. 1095. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. οικ. 6995/231/2021 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 

ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού» (Β’ 607), 

κατωτ. αριθ. 1124.  

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 9500/322/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Μάρτιο 2021» (Β’ 821), κατωτ. αριθ. 1154. 

Εκδόθηκε η υ.α. 11956/369/2021 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών 

κατηγοριών» (Β’ 1067), κατωτ. αριθ. 1184. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 22547/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 

1683), κατωτ. αριθ. 1278. 

Εκδόθηκε η υ.α. 28631/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β’ 

2012), κατωτ. αριθ. 1318. 

Εκδόθηκε η υ.α. 45410/2021 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών 

κατηγοριών» (Β’ 2883), κατωτ. αριθ. 1421. 

Εκδόθηκε η υ.α. Οικ. 45866/2021 «Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 

εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες 

Μάιο και Ιούνιο 2021» (Β΄ 2892), κατωτ. αριθ. 1424. 

Εκδόθηκε η υ.α. 47100/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β΄ 

2975), κατωτ. αριθ. 1430. 
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Εκδόθηκε η υ.α. 51320/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 

3127), κατωτ. αριθ. 1441. 

Εκδόθηκε η υ.α. 58921/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Αύγουστο 2021»  (Β’ 

3637), κατωτ. αριθ. 1493. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της 

ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού - 

Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού 

Βλ. και την υ.α. οικ. 46618/8957/2020 «Διαδικασία/τρόπος 

διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για την κάλυψη ημερών της άδειας 

ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ» 9Β’ (Β’ 5287), κατωτ. αριθ. 945. 

1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε 

εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και 

ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε 

ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε 

επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και 

εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς 

καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα 

διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι 

εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην 

περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή 

επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.  

Με την παρ. 2 του άρθρου  τεσσαρακοστού της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Η παρ. 1 του 

άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και στους 

εργαζομένους στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε" και 

"ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε"»  

2. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).  

3. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25). 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Iff3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU6ayxLgAEngYXJwGDvZ05-5F0xC7Q5nYJVWpUKGxUD-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Iff3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU6ayxLgAEngYXJwGDvZ05-5F0xC7Q5nYJVWpUKGxUD-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88jqcC5XjbH_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOnf2pypx9i_1T56ojR79as1kY8zas16ZxZNrIU6Uac
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88jqcC5XjbH_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOnf2pypx9i_1T56ojR79as1kY8zas16ZxZNrIU6Uac
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1


229 
 
 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν 

εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των 

εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική 

απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της 

οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342). Η εν λόγω υπερωριακή 

απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις.  

Με το άρθρο 23 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704 ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  3 του 

ν.  4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020» 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση 

λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως 

αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, 

φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης 

σχετικών ειδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.  

 

«Άρθρο δέκατο έβδομο 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών 

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών 

οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020».  

Το άρθρο δέκατο έβδομο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δωδέκατο της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 

339, ορίστηκε ότι: «H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καθώς και των 

εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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4862/2020 (A΄ 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.» 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 

1η.3.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191), 

για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους 

δημόσιας υγείας μέχρι τις 31.5.2020. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της 

οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των 

συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 

134).  

 

Άρθρο δέκατο ένατο  

Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή 

εργαζομένων 

1. Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων (του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων) που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε 

χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε 

βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, 

κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής 

ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-

19.  

Οι μέσα σε () λέξεις διαγράφηκαν από το άρθρο εικοστό έβδομο της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

2. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή είτε της ασύγχρονης είτε της 

σύγχρονης τηλεκατάρτισης. H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται 

μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν 

διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.  

3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις, οι 

αποφάσεις έγκρισης των δράσεων και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται 

ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2.  

 

«Άρθρο εικοστό 

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών 

διοικητικών προσφυγών 

«1. Στα έμμεσα μέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31.12.2020 και 

των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, 

παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 
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ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021».  

2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών 

προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές 

διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 

αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.»  

Η παρ. 1, που είχε τροποποιηθεί  και το άρθρο εικοστό είχε διαμορφωθεί εκ νέου  

από το άρθρο 30 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, αντικαταστάθηκε 

εκ νέου ως άνω από το άρθρο 113 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, 

λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 

16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), 

το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 

216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 

του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης 

των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν 

κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον 

εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία 

πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς 

συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να 

διαρκούν μετά από τις 30.9.2020.  

2. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς 

της παρ. 1, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την 

εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2 

και 3 της υπ΄ αρ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β΄ 3706).  

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.12549/4426/2020 «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19», κατωτ. αριθ. 47. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704 

ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που 

συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 868), όπως ισχύει, για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού 

πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των 

συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα 

της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).» 

Με το άρθρο 109 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: 

«1. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν 

συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 

12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’ 868), για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και 

οι οποίες παρατάθηκαν ως την 31η.3.2021 δυνάμει του άρθρου 34 του 

ν. 4722/2020 (Α’ 177), παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την 30ή.9.2021. Η 

παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 

5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που συνάπτονται 

μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης 

της παρ. 1, δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30ή.9.2021. 3. Οι 

αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές των συμβάσεων των παρ. 1 και 2 

καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους».  

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).  

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας 

άσκησής τους 

1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 

του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του 

χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Για τη νέα 

ημερομηνία εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με 

ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης 

ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).  

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις 

«1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 

κυρώσεων, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές 

Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία 

και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης 

και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια 

υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το 

ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το 

ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ., οι 

ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και το προσωπικό της 

Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας». 

Η παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ενάτου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, 

αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4760/2020 

(Α’ 247), κατωτ. αριθ. 963. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038.   

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzILTH2x8JrH3HbA-CdCMZ-6-MhvWkByoYwUAcjmTaF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
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πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Βλ. και την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 
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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 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. αριθ. 

1315. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), 

κατωτ. αριθ. 1333. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. αριθ. 

1391. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393 της 14/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), 

κατωτ. αριθ. 1438. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_


236 
 
 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Βλ. και την  η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. αριθμ. 

1488. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. αριθ. 

1511. 

Βλ και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. 

αριθ. 1540. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Βλ. και την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

2. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1, τα όργανα 

ελέγχου της περ. β΄ της παρ. 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί 

κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της 

σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή 

αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την 

απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση 

των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παρ. 1 του 

παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων. 

Για αφαίρεση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - 

συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου λόγω παράβασης των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορονοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 64444/Ν1 της 28.5/5.6.2020 (Β΄ 

2178), κατωτ. αριθ. 380. 

3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, 

εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς να 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EegH9xtRd-TuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaxnRH-orMaGPWoEMR0eQHDkDhosIo4Y0pozDYKTIlkn
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θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 

και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη 

διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης 

των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261 της 2/2.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

κατ΄ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την 

αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), 

κατωτ. αριθ. 120. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1016/14/62/2020 «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας 

ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 

της διασποράς του κορωνοιου 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), κατωτ. αριθ. 154. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 

έως και την 1.6.2020» (Β΄ 1982), κατωτ. αριθ. 317. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988), κατωτ. αριθ. 323. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως 

και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277), κατωτ. αριθ. 408. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2401), κατωτ. αριθ. 428. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 

έως και τις 2.7.2020» (Β΄ 2420), κατωτ. αριθ. 430. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdQczFfehTPiCb6JFc3gCaC58BbjH8lgAvTbHOKJ5cp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdQczFfehTPiCb6JFc3gCaC58BbjH8lgAvTbHOKJ5cp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dPiJFyS0CqTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUbJN_muUN0m6BznNFvkmy6khh3CJWowknC75XZuPDK5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dPiJFyS0CqTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmAH3d1I5gXnLXwTdHKplV9DiypLk42Z5AOkKiDQs_9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k3ljSXX_plcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQFGhIYQgHmNolr1AMQS7YObnjC2dqE4HNZnzeFeK-KR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte960fQUuz5FKr9HYJ-SPg4NUr9XhfkEdsLO3GanyvqM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL847AG_mgQA5otiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdZD34DoWkXI0_oZI9M3Mu3dRJiKLcxgQicWeJsitch3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUQo4-Ta63m63O8sP9g9upfTuyn8DWC3mdq5iGg1xkFN
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601), κατωτ. αριθ. 467. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2767), κατωτ. αριθ. 507. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798), κατωτ. αριθ. 516. 

Εκδοθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236/2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 

έως και τις 2.7.2020» (B΄ 2420)» (Β΄ 2875), κατωτ. αριθ. 535. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3099), κατωτ. αριθ. 564. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της 

υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3131), κατωτ. αριθ. 566.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165) , κατωτ. αριθ. 579. 

Εκδόθηκε η υ.α. 50420/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου 

της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 

διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3326), κατωτ. αριθ. 593. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3330), κατωτ. αριθ. 595. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451/2020 «Αναστολή θρησκευτικών τελετών 

που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332), κατωτ. αριθ. 596. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdCm-AMVISn7eCHnQvqVXB58ngE5aW4fXDC95Os5XEKM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxbonMEjzUWftYdvqP4FuUH4ejFZIDQjM4ZU5Yqwsy_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTNUsiqSyJUD6pLtwa3_uhJje-s-MHzKKnM10I8c8hlS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT1yeZo_6zjN6gEYfwVOM3MLw7S7VSv0obKzdOloN1N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWaXrn8B_f0XKjKQ2tqgsNdYa7IVSDhm8Th7zFtNOCHd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUujvknT58oAOoH-RpOf4dL7cg6stY4TpajUCkmXFL8W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O3ZSlWmxqUAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXHQENkDsRA-Kt1Oc73xxWX-5JByrYgYC0FnN-_fI3e
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mUSONZkH27vNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKikX7mSruSs9ncR41WD3w-VyB9J3UDw3MfcIuBFWB7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mUSONZkH27vnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZByfLlgSg2mo1ZP1fV9TIBV8FPRXDl6RxcdR__BVtCo


239 
 
 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 

10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3345), κατωτ. αριθ. 601. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678/2020 «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, 

περιφερειακές ενότητες και δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361), κατωτ. αριθ. 608. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886/2020 «Αναστολή πραγματοποίησης 

πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων 

θεατών ή συμμετεχόντων» (Β΄ 3364), κατωτ. αριθ. 611. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 

24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3427), 

κατωτ. αριθ. 620. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51360/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3429), κατωτ. αριθ. 622.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51862/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος 

της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης 

μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του 

Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3345)» (Β΄ 3459), 

κατωτ. αριθ. 627. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον 

Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 21.8.2020 έως και 

31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3461), 

κατωτ. αριθ. 629. 

Εκδόθηκε η υα. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89Kv1psDWBs8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVrKEdJJndNIb6iBAXR6lKJm6eaPOm0-P8oCorehu2xr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWJUg0zRtIepDpToUO9zE6LzyO0GpMdI0HhsTgQBZzJs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkkHWPzEwIltDppzvIAAFzCMfyiGAeViibF1A40UfuH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYd4AmJQgeqcbd2W9BSnTzbepMK2GZgHNIzofVywKASO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQpCHXWGpJP_0amK5xGRMZZGqTSaRmmn5sd7hSb3_6t
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ybRP_RC2z2hp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNqzQLONmWPItVmLtQSP0oagq-JK3PmuhzNqFPSHntH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU-3yhh4ThWaZR_p55JoVufmca5D5rKsHieeML3dh4ol
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υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3483), κατωτ. αριθ. 632. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Ανώτατο όριο 

συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες 

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας” (Β΄ 3483)» (Β΄ 

3500), κατωτ. αριθ. 637. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης από 

25.8.2020 έως και 1.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3503), κατωτ. αριθ. 638. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 648. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3577), κατωτ. 

αριθ. 649.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52973/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3583), κατωτ. αριθ. 652. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EHeg6Q1XR2e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcptAnYbHKysAvUJi_s_RcBBOfhXwQXhHIW32bD9rXdE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVb74Eu2Bk7jF4xv5Ge1Shq3eVBqPWLbPEoF5tuhDVNs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVb74Eu2Bk7jF4xv5Ge1Shq3eVBqPWLbPEoF5tuhDVNs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb6QwuX4yBOZyPyr1V2UJh2ttKEIEi3JwpPgVYrtVbsm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2Rush3w3q2OjuItuYYaeiVxzwEOpCypm3EMiprHFI0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2fyPWoBme3y6q5GwJ_HMSn-vRLmZatCM1QmvQmSop_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cmms8C3JO_-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU90i16UdOlilZl9DCLjAVA5r-PyPavFosJQ4Xi9dtka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rysWPhE3RjwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtReksCS8TTdlZvWFcg7mo9uZ2Bk09t1sv3z1kvtk8TuQ
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έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3870), κατωτ. αριθ. 696. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3927), κατωτ. 

αριθ. 702. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3949) , κατωτ.αριθ.708. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που 

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952), κατωτ. αριθ. 710. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β΄ 3957), κατωτ. 

αριθ. 714.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3958), κατωτ. αριθ. 715.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια 

Αττικής” (Β’ 3957)» (Β΄ 4019), κατωτ. αριθ. 733.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Ανώτατο όριο 

συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες 

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας” (Β’ 3949)» (Β’ 

4133), κατωτ. αριθ. 749. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020  «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134), κατωτ. 

αριθ. 750. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f0vxB4fJLjLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVTn6xQCKV2O7YDzq7P3RvCIvYMEejslArBmopWty-vV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85ahmFUsjffL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcWcvNcuXe5yjktKA7KOdnWsx8TXGK7AdaaOBoDF8Ltk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSdlAy3ZQs5_B3h6GjXN9-tXF-pwqz9HOtsxKfj8BqDz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXxHfX3sZtJzkJLVfThcUxtj_6kLA3zll71fACH73ix_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk873U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbElr_72fEnJyGEtIT5T8cpIdCrO783joyUyu-CtHxkq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTnY_hGzpe-JzhBVcq5iKoFAUbqy5tKn4xoQT5OUBBIn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRo3KDxTIn2_Nuz2_5ayuSkYO2WU3jPYz2x2aEPvY3PD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPki4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTv43iA00v5B6gcQ1PsQr7yRd2DVfLtfwid-jZ15lg56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPki4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTv43iA00v5B6gcQ1PsQr7yRd2DVfLtfwid-jZ15lg56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR0Buvnu9fT5gp5ZtrxlvXY1-jC1ZVwgPNbT913NnhaG
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/2020 «Μέτρα προσωρινού περιορισμού 

επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138), κατωτ. 

αριθ. 754. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61419/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Κύθνου της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από 2.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4277), κατωτ. αριθ. 776. 

Εκδόθηκε η υ.α. υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια 

Αττικής” (Β’ 4134)» (Β’ 4324), κατωτ. αριθ. 780. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4325), κατωτ. 

αριθ. 781. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε 

δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και για τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, 

Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 4326), κατωτ. αριθ. 782. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62421 της 5/5.10.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας από 6.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4385), κατωτ. αριθ. 794.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 63548 της 7/7.10.2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από 

7.10.2020 και ώρα 22:00 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4428), κατωτ. αριθ. 799. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484), κατωτ. αριθ. 809. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 /2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWu4GOAZsda1xD5eCkNBsEGvCSLdTJWfyy76QgTMimcw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UGc_wT4JnIH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdUh7CgP9NJqdNSEAnaIJhZjbNNi5Q3f9Uk6ycIf6dRB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWufOPT36yoDmeT9eQGhVs-CxCidZ6ogtmvxY9RLgK5J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV9UXu2eUlBK45o6V_DbeVoqHEALoG3v_yYp57Y9TWA-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ5vu1Bo5HAjrYg4GxmXv2EDvTQ7lRniY4_gvF-dr6XT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSHvbZPBWrgYHFoLsQrpvTyfhm-NSyqnbcVztSLM7UA3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmgJ47Ah8qjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte-cP2lNWfAp5z5i77W5gLj2xKRkGmluTuqmAp-wpl0B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302 της 24/24.10.2020 «Επιβολή των μέτρων 

της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4711), κατωτ. αριθ. 847. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 4829), κατωτ. αριθ. 866. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4831) , κατωτ. αριθ.  

868. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 

έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/78562/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 

31.12.2020» (Β’ 5201), κατωτ. αριθ. 925. 

Βλ. για την ταξινόμηση των προστίμων για παραβάσεις των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σκέλος των 

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, την υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 

938. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255), κατωτ. αριθ. 940. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00» (Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

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

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

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81746/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας 

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5581), κατωτ. αριθ. 

979. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteC2dLrwge7UrJt1utdJn980bOx2yh8ecRqOmLOdfmvr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQGeQ-9C361QY5Is_S88U0tXdL9ofikFwvg2S2sln3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWYyt8xIQxXPTrYsSTgMVY1006jQt6eBElYz8sYf6GO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWi0Os7cWaW2CH0cwahcJaMQbQ_csQifbMreMgwjuA2H
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJwlAiQQ2l0cG_UkmmcRSp0WH288qDIoMXqxipb-L0R
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

5588), κατωτ. αριθ. 980. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 84017/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5773), κατωτ. αριθ. 1006. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5774), κατωτ. αριθ. 1007. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 5775), κατωτ. αριθ. 

1008. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 5834), κατωτ. αριθ. 1019. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5870), κατωτ. αριθ. 

1020. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

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

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

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

αριθ. 1029.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 295/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 8), κατωτ. αριθ. 

1032.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.606/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 9), κατωτ. αριθ. 1033. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 615/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 12), κατωτ. αριθ. 1034. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8IBJ8tXBYLDdKtbh5oSk-QP9ope4HR_DId1k0y9UVR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX3sexjHxj9m8UtGmSynMOoQOWw9cRkA885yfaX5hYo8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVNRSXRb7TJ9dDJdhqLkMIFGQcujTjS9y4zBw0OlLH4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2ddDIKQNf8VkV3NONTVqMho5x5D19KfvXLFmHTaxla
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89QxbLRT0LUDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQOix-f3QCoEkbAJ330InjN9DSo8bkzOWrMlWWigjRks
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNuTDsO25rVrKJ4MGNEC28Qv1o7Lgcli8VixVnVw9CXRg..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQN7q-QMdj3DcwKTlCK4RiR_6w5Y3OXFq2eEKC17QWeYkQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QOHhv6y7tVntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOgazfVPmkVm1_howYJaevkqaNrB2rdtKxo3582iqmcb
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του 

Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 13), κατωτ. αριθ. 1035. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-1» (Β’ 18), κατωτ. αριθ. 1039. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1284/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 25), κατωτ. αριθ. 1040. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1286/1021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της   

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 26), κατωτ. αριθ. 1041. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

30), κατωτ. αριθ. 1042. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1288/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 31), κατωτ. αριθ. 1043. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1653/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 39), 

κατωτ. αριθ. 1046. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2004/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 44), 

κατωτ. αριθ. 1047. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2333/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

53), κατωτ. αριθ. 1049. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2331/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 54), κατωτ. αριθ. 1050. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2329/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ql4wWfRiwJTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEDwn1tlfytAeydx7CzNRJveaeF2te83Jl4-IsDU8J5f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE4UZcn3i_f_zFfQOzVM75W12TFmOrSHMIFraEZulO-v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK8-Ta2MJhCgXQpnFFN_1RU-1l3Now0y1shVJAN0DT56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBUyruFwqFiwhuWQICPavRsaCtstTUJO2uMxBVW7XsHA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b0dYgDvLeYTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOBvYSNikOLRX-5tZpITi1FPvDnLCokk7xdyr7qIyWfp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE0PWxrvhYQnbv44gwtU2exT7aIG6YG3AplSRTJLV7vu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG6rRfJ6ba26Zb1hgmJyA9gxeu2OKxzXuc8K3qvPxdCN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG6rRfJ6ba26Zb1hgmJyA9gxeu2OKxzXuc8K3qvPxdCN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCrlM1z9AHxtoEU8flfnk4OfjmHeAPiIqQcitcWJ-S7q
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Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 55), κατωτ. αριθ. 1051.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2638/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 65), κατωτ. αριθ. 1052. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 2643/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του 

Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 66), κατωτ. αριθ. 1053.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2640/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12)» (Β’ 67), κατωτ. αριθ. 1054. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3058/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 88), κατωτ. αριθ. 1057.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

89), κατωτ. αριθ. 1058. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 90), κατωτ. αριθ. 1059. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

91), κατωτ. αριθ. 1060. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3066/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 92), κατωτ. αριθ. 1061. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3070/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12)» (Β’ 93), κατωτ. αριθ. 1062. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα 

Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 94), κατωτ. αριθ. 1063. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCKrjecnTCxt_SMLViykdEgotiejpBHZaGT_Duerg2PD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-e4JIptYxqTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGLlzAqsDy7JZ13PL_asUjqwqGhscep4b6Os0gQsl5En
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL7mK1QuAhPJmpSrxAT6yVRKuK2mjRcv6wkpiGSw7t3V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SFJZYW49XfPtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPE0Mpyx_5DaM9B3HgYcU8uOg75P6DWZEvIWlPmkoxMC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKfbia4OMRkxF2EyK_8-6gSf0XSlj8j-4ZR6WJlVpCfR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHrWGsJ6Wh9Fx_51QBoWrSHjy_EPTWAAlClNy8Hg3CgN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JqcMq8_XPEXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHei42OUqxjZsW5TrFutWwOKaidF16Elg1sI4j4AO4yy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vJ4GKx8iICXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJrm6Fql7DOs-q2rCCN7YBXRQRwVWNFInmYkc-yw8r2W
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 95), 

κατωτ. αριθ. 1064. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3072/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 96), κατωτ. αριθ. 1065. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3078/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 97), κατωτ. αριθ. 1066. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3076/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου προς αντιμετώπιση της δια σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 98), 

κατωτ. αριθ. 1067. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

186), κατωτ. αριθ. 1077. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

341), κατωτ. αριθ. 1095. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/9560/2021/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και 28-

2-2021» (Β’ 459), κατωτ. αριθ. 1113. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

454), κατωτ. αριθ. 1108. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), 

κατωτ. αριθ. 1118. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648), 

κατωτ. αριθ. 1129. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8smx2PaOMA0btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTPXkltXDa0wE0TWvoHvocy3Fd__a9KYFoendCN9vC9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNzDJoiq398h8BHJnHFUtqDMMDANHiifJ5rr1Xwj4Gys
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJTw60_S0O49w9oXjY9CAASILOSsDC1JxZ-JGqJ3bAio
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qch8ztD7IMbtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB90k62cfmuQh8D6eSGXh3bbLRs6c5s6kMXK4Ju16PdK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGOr8u0S7jD15sj4qWrjDt5NPfNFe-SpHZGtXGUMbnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGOr8u0S7jD15sj4qWrjDt5NPfNFe-SpHZGtXGUMbnJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYS6fIpCnC0e72v6fkXB_LVY178WNXPM6sAV7pRMioo2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSmSk8Z2yblEiYBq3JQ2q_pUW_5GPR_kNih9hUC0WNVw
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793), κατωτ. 

αριθ. 1144. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), κατωτ. 

αριθ. 1156. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), κατωτ. αριθ. 1159. 

Εκδόθηκε η απ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 996), κατωτ. αριθ. 1174. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1076), 

κατωτ. αριθ. 1192. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194), 

κατωτ. αριθ. 1208. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308), 

κατωτ. αριθ. 1232. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441), 

κατωτ. αριθ. 1246. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558), 

κατωτ. αριθ. 1257. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YVaDY8t0KVd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZhZr1IviAUB2CPRHxKizHCqdZhDYC5Q6aEWP3_6zqWR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87PrpMF6b2Sl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ_-Syud3bQ25RPYKZDw_nU3gWA9tL0HOQbz8-cV6c0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b8GJ4kywG395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaVmBFC69O6ymsF06BamVJqjWB44bb17-5HK71k1j7Tu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FGp0_whAnid5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ0ktUc-8CvMLDUMu8bFfzETAZLqTwMTjyMDKo-sJ3SW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShlzveDEWsjYXPfRaB8Bc-9j4gzvZKCGz-yz34ND2k4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZFfhq9qa_JjPt9EwoFkt30kQ3Xg6ues6rOrfJrBE4F2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhk7CH-OL9ImYePOwFBkwc4bO0X_M_O1OqSdwBeZJJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VngElbqsA6AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRGJ-FduSxoZocdXakAEaYMsiaE33u0pU4AlTzwRt0Eo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTr9QfKXE5CNoL5oXYKVRPHQ-oYtaot8AQc1cuReJ3kQ
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1682), 

κατωτ. αριθ. 1277. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683  της 29/29.4.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 1814), κατωτ. αριθ. 1297. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1872), 

κατωτ. αριθ. 1306. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1944), 

κατωτ. αριθ. 1314. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141) , 

κατωτ. αριθ. 1334. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2233), κατωτ. 

αριθ. 1354. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2366), 

κατωτ. αριθ. 1374. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476), 

κατωτ. αριθ. 1383. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2660), 

κατωτ. αριθ. 1390. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdvlEdjoThElygT5819PAodo-u0z0dWTK35w29RLQ1G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAtr7TUblP3c1B2qqXvBLfnYDSQxw1g7wEAsEXoZeZp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aTfRily6hNJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRzzWm4pFS99vdfMUYGlVTZjYEM5gwW6m-geA6aa2Liu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAb94m1non3P8LNEqnqaH746HhzRShyz-z8hJJLNPVj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUL5LmSUMeZvWTnHzK7KB8NdQW5UU9YL9sHVnp4LFeBD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjt_uwxaTf4Wc71HsmKLWs6OshCAOZjTooLWThRGq0Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-Jb35GubBDM503GVkP7NV9AZYsFhjqjOZ7Wz27VzOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQuyuf9Etp5qZyhRS_OG4gSBjggATW8BRijjBbqxhASB
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744), κατωτ. 

αριθ. 1405. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066), 

κατωτ. αριθ. 1434. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117), 

κατωτ. αριθ. 1439. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 45218/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3128), κατωτ. αριθ. 1442. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276), 

κατωτ. αριθ. 1462. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481), 

κατωτ. αριθ. 1477. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594), κατωτ. 

αριθ. 1489. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49464/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3595), 

κατωτ. αριθ. 1490. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rto445gM5LYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZh4_rp14EadNAGJgin_FjQSaM6Ya2OeZTbyau9OKR4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta33HQC43LJIWudIMYb4X33_M8CfK2CEDevXsjm7jm1K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3IffuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGWBcNbTCyAdyUuiwt0CiccfncTp_5yDeD30KN4ni5y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZtBsiJ8KAJLS-d0KzyHxvoLweonD9Y2k-ZbbMh9P25
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXcxJmceh0duIgUKcaBTKYCtqaP-1e3oWpapsDQLNJBX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTwbqhpe4eXYciRvqs04Ca7EPulKP2RUsQN4XZIBk8q-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcXddnS_TKiJ_Dp0PzBIS2EKE0f8lfhoPy5SPf_g8yQX
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Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»  (Β’ 3660), 

κατωτ. αριθ. 1497. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690), κατωτ. 

αριθ. 1499. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3793), κατωτ. αριθ. 1505. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3835), κατωτ. 

αριθ. 1509. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

3899), κατωτ. αριθ. 1514. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

3914), κατωτ. αριθ. 1517. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52200/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. 

αριθ. 1518. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. 

αριθ. 1519. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 52198/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3916), κατωτ. 

αριθ. 1520. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kiChWYwaI_nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYeQHzeZlgwUOoVyHg3Imjt7jsQ0xPbSk_Jso-Shc476
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JuopUuIixxPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcqaLBHyUBlV3noO3_HARMGEZdQLyUUSly6bcHOEq7vh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhV3ya8Qgsl_ziDnqLn5I7LbdP8nlQRRq0_c6S7_iZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhV3ya8Qgsl_ziDnqLn5I7LbdP8nlQRRq0_c6S7_iZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8spS4zjE-kwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMzYmrYKhegAvLg85PExeGq57iBqkRPywXPjF52ACOV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcm3gu4IRhYm7vzRNygHTirueqUPWWsnCtE9w3VLzMxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JyLb-3FFgOhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcm3gu4IRhYm7vzRNygHTirueqUPWWsnCtE9w3VLzMxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3_QZCebHBuiGcRUgYgDaSaPKTNECrbbcXhh83n0jLQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3_QZCebHBuiGcRUgYgDaSaPKTNECrbbcXhh83n0jLQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0OVIw5IWtBEqOKFgqlUEc8cWiVGtXf2UK7zN9bELTJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0OVIw5IWtBEqOKFgqlUEc8cWiVGtXf2UK7zN9bELTJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboZxXzxfazhZ0dqOVpy3ZfehGDzH34a8RXpWA_0iXwx
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3958), κατωτ. αριθ. 1524. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53660/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4047), 

κατωτ. αριθ. 1529. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53662/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

4048), κατωτ. αριθ. 1530. 

Εκδόθηκε η υ.α.Δ1α/Γ.Π.οικ. 53665/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 4049), κατωτ. αριθ. 1531. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

4054), κατωτ. αριθ. 1533Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.54999/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4184), κατωτ. αριθ. 1538. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55001/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4184), κατωτ. αριθ. 1539. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), 

κατωτ. αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Εκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4294), κατωτ. αριθ. 1551. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56610/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSy0jYYt8kIRoaxq_f4ZO9I9uY4BpW4GsCVlHQVnwsN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTKfwpE3lnmJ7wkeGR5mb7H1TxTw-aoQH_d_npjavONX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsXednnwhruliDaBO_bMZl9_xaouU1CZwjaG7pOdAjC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsXednnwhruliDaBO_bMZl9_xaouU1CZwjaG7pOdAjC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwqpDxdkld3zafYs1NSxInFqxVzsU_dNUv9wGRo4WWU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIRcdohRXsheIG6IQC_u0ngWuMNtfPtCtLh4FrATItW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
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Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4295), κατωτ. αριθ. 1552. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56613/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4296), κατωτ. αριθ. 1553.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4297), κατωτ. αριθ. 1554. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»  

(Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58259/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4399), κατωτ. αριθ. 1564. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 58257/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4399), κατωτ. αριθ. 1565. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4400), κατωτ. αριθ. 1567. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 

4441), κατωτ. αριθ. 1571. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (B’ 4506), κατωτ. αριθ. 1578. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdmHnitXwq7CFBRmzU7ggzoJKbRUkXHmR0PIYACVMFv8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdmHnitXwq7CFBRmzU7ggzoJKbRUkXHmR0PIYACVMFv8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFV2MufNT-jK2yBLRu_WBDjKEE_WRgttcVILZRSmarh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8grxKqk0vP7P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7HrOWxxrU0l5eWBLT2vPjuIpz3z8_FKrXSVJN5hnCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcI3enqGcROGgGfQAN8eFsTa9XB_EeCLu6O9CTQq1izT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdMsG7RvAa31BmrmS7HVw96iqEP2MtSW25kt5tgzVkaN
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προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4507), κατωτ. 

αριθ. 1579.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, της αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 4508), κατωτ. αριθ. 1580. 

«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς 

να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ».  

Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού ενάτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

Εκδόθηκε η υ.α αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401), κατωτ. αριθ. 616. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ 

οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα 

συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3402), κατωτ. αριθ. 617. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018), κατωτ. αριθ. 731. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924 της 23/23.9.2020 «Αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

“Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του 

Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» 

(Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4494), κατωτ. αριθ. 814. 

Για την επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX0ysyo0XGP6dd9qpflaq7Hf6f5iuY7WNWNXDw4pWyNt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkfVJx7bbKqxtpqrWQ_vhMKDtGdnCxKNJXkMhoZMjsX
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lEkA8Fows_MtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXgYBVESC5eQgoDrs2PHP0NbRAW6QkrZCjcgeBDjyosl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lEkA8Fows_PnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfi84vx4UxL07Xa6auZ-yeW3eNBfTHnWHDM-wRnmtz4x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSIz6tb32tfH_YoT0iJJZQicqAqOPYvHVC_niW8eG05A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMMepBFGh4ZiY95-sznAhjkiNHK0xhgYAxJuW20X2Hg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV925Vthw0b72SgqX28TAxEMvv47mI6TWWkIKofVVe1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFrcSXVK_ABwvXwjbaxwU_j4_YE5bTo13l-lQPkJbaJ
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Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 (Β΄ 4908), κατωτ. αριθ. 877. 

Για την 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, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020 (Β’ 

4911), κατωτ. αριθ. 879. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 15), κατωτ. αριθ. 1037. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων της 

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 16), κατωτ. αριθ. 1038.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWoLdkNrzGaa0QvMpHOGd5CLQPrKUG7qmxmRbYjXra7o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXeYPJVaiFfcU4RtFH2YCbuRwFKBs4yUqsyAH2GPuDX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
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της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Βλ. και την υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700 της 3/3.4.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233. 

Βλ και την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), 

κατωτ. αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. αριθ. 

1511. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. 

αριθ. 1540. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Βλ. και την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις 

καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 

και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις 

δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου 

και άλλα διοικητικά μέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και 

των κρατικών πινακίδων του οχήματος».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
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Η παρ. 6  προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), κατωτ. αριθ. 469. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020 «Επιβολή του μέτρου του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ. 644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdrLEHq4f3KHdNIh0vrmdZEY1Pi9iVR9j3UHNViwIviR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8e0v9QRA8GG73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-cNM5vodBl4Cc5rtQzpLOBwwtosoNvI_HUHG1Zu3GU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044/2021 «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της 

υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678), κατωτ. αριθ. 1275. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4VkfjCxqz5hhZZNdMUKr6QH1JuzhtCbS8BUyskVTmB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
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κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), 

κατωτ. αριθ. 1333 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744), κατωτ. 

αριθ. 1405. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393 της 14/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη 

Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), 

κατωτ. αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
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και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276), 

κατωτ. αριθ. 1462. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522. 

 Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. 

αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται 

στον ν. 344/1976 (Α΄ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών 

είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας, εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι 

του προηγούμενου εδαφίου.».  

Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 65 του ν.4735/2020 (Α’ 197), 

κατωτ. αριθ. 810. 

2.    Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZtBsiJ8KAJLS-d0KzyHxvoLweonD9Y2k-ZbbMh9P25
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gGw4_-MmrWDnPk8SDq3KU6-y5OWdjGFqqzi-iN_Uu
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μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) 

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), μπορεί να έχουν 

διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν 

υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που 

προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).». Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή 

του. «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).». 

Το μέσα σε «» δεύτερο εδάφιο και το μέσα σε «» τελευταίο εδάφιο προστέθηκαν 

με τις περ. α΄ κα β΄ αντίστοιχα, της παρ. 1 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

Με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4713/29/29.7.2020 (Α΄ 147), ανωτ. αριθ. 

568, ορίστηκε ότι: «Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του 

παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων 

κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α' 76)». 

Με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4722/15-15.9.2020, (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704, ορίστηκε ότι: «Έως τις 31.12.2020, οι δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις 

ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου 

εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  3 του ν.  4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας 

παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν». 

3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ 

α΄ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες «με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με 

δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

εφαρμόζεται αναλόγως.  

Οι μέσα σε «» φράσεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την περ. α΄, παρ. 3 άρθρου 

άρθρο τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYx0VyRbItAabb9xEblnaBSmKWloygw1p1uC4d90DWY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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Βλ. την παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το 

οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις συμβάσεις της ανωτέρω παρ. 3. 

4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή 

της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών 

υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και 

υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό 

στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι 

δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας 

διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης 

παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.  

Βλ. την παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το 

οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις συμβάσεις της ανωτέρω παρ 4. 

Βλ. και την υ.α. 1102/182415/2021 «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, 

πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής σε 

χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς 

του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» (B΄ 3211), κατωτ. αριθ. 1455.  

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) η φράση 

«εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση 

«εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών».  

6. Δαπάνες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης 

φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να 

εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.  

Βλ. την παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το 

οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις συμβάσεις της ανωτέρω παρ. 6. 

7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 

3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 

225 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87).  

β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του 

άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από 

την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.  

8. (Αντικαθίσταται φράση στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25). 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8X_ApUWC6xWAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfqrifisiye6k7XA7mqdM1Qx8D3awdaOHVnX4tFl_DGh
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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9. (Προστίθεται φράση μετά από τη φράση «είναι δυνατός ο περιορισμός» στην παρ. 7 

του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. 

αριθ. 25).  

«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν 

προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, (με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων), σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».  

Η παρ. 10 προστέθηκε με την παρ. 10 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). Η δε μέσα σε () φράση 

διαγράφηκε από την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός 

Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς 

και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται 

να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από 

την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. 

«Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας πρέπει να προηγείται σχετικό 

παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή 

Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο 

βεβαιώνονται τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της 

ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του, καθώς και οι συνθήκες 

εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως 

η έκταση του χώρου εργασίας και ο αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο 

χώρο εργασίας. Για την έκδοση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης πρέπει 

υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το ως άνω παραπεμπτικό και να μνημονεύεται σε 

αυτήν.»  

Με την υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18-18.3.2020 (Β΄ 928) επεκτάθηκε η 

διευκόλυνση της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό 

διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19: 

1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. 2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. 3. Άτομα με 

αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. 4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή 

ανοσοθεραπεία. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης 

ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 

COVID-19», κατωτ. αριθ. 58. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CAJv6zz1EDZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc45tcKf9x-4hjbwNh33h1eQAl6KimFKJUy4YQNA7_l1
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Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης 

ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 

από COVID 19» (Β΄ 1800), κατωτ. αριθ. 274. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου 

κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), κατωτ. αριθ. 290. 

Τα μέσα σε «» εδ. προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4722/15-

15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

 «2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της παρ. 1 και 

οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται εξ 

αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται 

με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της 

αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».  

Η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 

177), κατωτ. αριθ. 704. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου 

κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 4011), κατωτ. αριθ. 726.  

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, 

κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.  

Με το άρθρο 58 του ν. 4772/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, ορίστηκε 

ότι : «H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού 

έκτου, εικοστού έβδομου και εικοστού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.». 

Με το άρθρο τριακοστό τέταρτο του ν. 4771/2021  (Α’ 16), κατωτ. αριθ. 1096 

ορίστηκε ότι: «Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι 

οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020, 

παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 31.3.2021». 

Με την παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι 

οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ogwUOGs3KFvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMYHbd3MomLP6ZsZ0c1Fcs53FiR8wYIh2fZC-8nHFxE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WtYosSaVLSgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteRpo21-CJa1TdLS3t2wJz6bX-qpFIFtW0mqcVUSg0Ji
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
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ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 

30η.6.2021.» 

Με το άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76) ως προς τις υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. 

αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες 

έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 

30ή Σεπτεμβρίου 2021.». 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, 

κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού 

πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου.  

Με το άρθρο 58 του ν. 4772/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, ορίστηκε 

ότι : «H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού 

έκτου, εικοστού έβδομου και εικοστού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.». 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης 

διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό όλων των αερολιμένων της χώρας και της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εμφανίσει συμπτώματα του 

κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επαφής του με κρούσμα ή ύποπτο 
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περιστατικό του κορωνοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον 

απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση της ενδεχόμενης προσβολής του 

από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη 

διαπίστωση ή την αναφορά του συμβάντος. Στο εν λόγω διάστημα τηρούνται όλα τα 

μέτρα προστασίας και περιορισμού που έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάζονται αρμοδίως στον 

Ε.Ο.Δ.Υ. για την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ή μέτρων 

επιδημιολογικής παρατήρησης του προσωπικού και για την αποδέσμευση του 

προσωπικού από τα περιοριστικά μέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.  

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι φορείς 

διαχείρισης όλων των αερολιμένων της χώρας οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε να προχωρήσουν σε 

σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, ώστε το 

προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος να διευκολύνεται κατά την υποβολή του στον εν 

λόγω εργαστηριακό έλεγχο είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 

διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσεων των αερολιμένων, όπου το 

προσωπικό δύναται να υποβληθεί στην απαιτούμενη δειγματοληψία για εργαστηριακό 

έλεγχο. Οι αερολιμένες δύνανται να προβούν σωρευτικά και στις δύο ενέργειες που 

προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.  

Με το άρθρο 58 του ν. 4772/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, ορίστηκε 

ότι : «H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού 

έκτου, εικοστού έβδομου και εικοστού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» . 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

αναστέλλονται προσωρινά οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της 

παρ. 6 του άρθρου 4 ν. 3270/2004 (Α΄ 187), λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών 

που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής συμπληρωθεί ο χρόνος των 

τριών (3) μηνών από την άσκηση προσφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται 

να εκδώσει απόφαση, η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν θεωρείται σιωπηρή 

απόρριψη της προσφυγής.  

3. Οι εκκρεμείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα μετά από τη λήξη 

του χρονικού διαστήματος αναστολής. Για τις προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της 

Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ο χρόνος των τριών (3) μηνών 

εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση αρχίζει από την 

επομένη ημέρα της λήξης της αναστολής.  

 

Άρθρο τριακοστό 

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής 

διασποράς του κορωνοϊού 
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1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

31η.5.2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των  

πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για 

την υλοποίηση της εκστρατείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.  

2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του 

Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων 

για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.  

Εκδόθηκε η υ.α. 227 της 20/21.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης 

υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς 

υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της 

προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 948), κατωτ. αριθ. 73. 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων 

Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης 

λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν 

ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 2. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. 3. 

Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η 

συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»  

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 

1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

----------.---------- 
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39. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 της 

15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το 

εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού CΟVID-19» (Β΄ 860) 

 

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 περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 

β΄ της παραγράφου 4 αυτού. 

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

3. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151). 

4. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Την από 15.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. 

7. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογίαν προοδευτικής 

αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες εκ των 

οποίων έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της σύνδεσης με την Ελλάδα. 

8. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18169/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 

και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια 

και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από την Αλβανία. 

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: 

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους 

άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη 

διαμονή τους στην Ελλάδα. 

β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών 

συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια 
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και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από τη Βόρεια 

Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: 

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την 

κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. 

β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

με την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών 

σκαφών αναψυχής, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο προσωρινός 

περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει φορτηγά οχήματα που 

μεταφέρουν εμπορεύματα. 

4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία 

για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση 

του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. 

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων 

θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε 

ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη 

αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 

διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. 

6. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 

και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00. 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου 

άρθρου και εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να 

εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου 

της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου. 

 

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

 

40. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 179 της 

15/15.3.2020 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία 

της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (B΄ 861) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις διατάξεις: 

1. της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dkgnmBXOzgN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSvtpbi6lFNm13oJiX6pQXBO8C5O6Shp0YdZJ7mTNccI
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2. του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 

τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, 

3. του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 

Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 

και άλλες διατάξεις», 

5. της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) 

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 

6. των άρθρων 2 και 3 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση 

Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως ισχύει, 

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

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

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 

«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

8. του ν. 3681/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

9. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως ισχύει, 

10. της υπ΄ Αριθμ. 3586/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5491) «Καθορισμός 

των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού 

χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις 

υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας», 

11. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α΄ 

126), 

12. της υπ΄ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008), 

13. του άρθρου 21 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», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης 
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νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19». 

II. Την κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της 

άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19. 

III. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα ατομικά και 

συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. 

IV. Την ανάγκη δημιουργίας και εμπέδωσης κουλτούρας προστασίας της ατομικής 

και δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών 

της χώρας. 

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

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Υποχρέωση μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19», οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι 

πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 

λήψης εθνικής εμβέλειας και λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης 

περιφερειακής εμβέλειας, ανεξαρτήτως τύπου μετάδοσης, υποχρεούνται να μεταδίδουν 

ενημερωτικά μηνύματα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. 

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί 

ελεύθερης λήψης της εταιρεία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» 

(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και των λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα. 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια και περιεχόμενο ενημερωτικών μηνυμάτων 

«Τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1, ηχητικά και οπτικοακουστικά, έχουν 

διάρκεια έως ένα (1) λεπτό και αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους 

υπόχρεους του άρθρου 1.  

Τα ενημερωτικά μηνύματα αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα 

ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή 

και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ενημέρωση του 

κοινού για μέτρα άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του και σε σχέση 

με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, την διατήρηση 

καλών πρακτικών και συνηθειών που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο 

εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τη διαμόρφωση στοχευμένης και 

ισορροπημένης στρατηγικής εξόδου.  
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Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά περίπτωση, δύναται να διαμορφώνονται με 

ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να 

συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.». 

Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό Αριθμ. 347 της 30/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-

03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση 

ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για 

την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861)» (Β΄ 1638). Με το άρθρο 3 ιδίας άνω απ. 

ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων 

για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».». Με 

το δε άρθρο 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή ισχύει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. 

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται με όμοια απόφαση.» 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων 

«Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα κατά την διάρκεια 

του εικοσιτετράωρου (24) προγράμματός τους ως εξής:  

α) Κατά το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα 

ανά δύο (2) ώρες.  

β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα 

ανά τρεις (3) ώρες.  

Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 δύνανται να μεταδίδουν τα ενημερωτικά μηνύματα και με 

μεγαλύτερη συχνότητα, κατ΄ επιλογήν τους.  

Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων του ενός ενημερωτικών μηνυμάτων, 

σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 της παρούσας, αυτά μεταδίδονται εκ περιτροπής 

και σε κάθε περίπτωση αναλογικά ανά ημέρα μετάδοσης ή σύμφωνα με τυχόν 

ειδικότερες οδηγίες της ΓΓΕΕ.  

Οι εν λόγω υπόχρεοι μεταδίδουν τα ανωτέρω μηνύματα αυτούσια και χωρίς διακοπή.  

Σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων 

του άρθρου 1, μεταδίδονται είτε κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, ζωντανών 

ενημερωτικών εκπομπών και ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών, είτε ως τελευταίο 

μήνυμα αμέσως πριν την έναρξή τους ή ως πρώτο μήνυμα αμέσως μετά τη λήξη τους. 

Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων του ανωτέρω προγράμματος τα 

ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του 

διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια του λοιπού τηλεοπτικού προγράμματος (ενδεικτικά: 

ταινίες και σειρές, μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μετάδοση αθλητικών γεγονότων 

κ.α.), τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1, 

μεταδίδονται στα διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του 

διαλείμματος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteg_d5ERNiKiIgRaCiI6Nz_4DCky1ff-7BSFMrOaB_sC
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Σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται κατά τα 

διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο μήνυμα, μετά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου 

προειδοποιητικού μηνύματος ή με σχετική αναφορά από τον παρουσιαστή με το 

λεκτικό: «ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας υγείας». 

Αν δεν υπάρχει καθορισμένο διαφημιστικό διάλειμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα 

μεταδίδονται οποτεδήποτε εντός του προγράμματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.  

Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.». 

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό Αριθμ. 347 της 30/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-

03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση 

ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για 

την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861)» (Β΄ 1638). Με το δε άρθρο 3 ιδίας άνω απ. 

ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων 

για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».» Με 

το δε άρθρο 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή ισχύει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. 

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται με όμοια απόφαση.» 

 

Άρθρο 4 

Έλεγχος και κυρώσεις 

1. Η άρνηση ή η παράλειψη των υπόχρεων του άρθρου 1 να εφαρμόσουν τους όρους 

της παρούσας απόφασης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς 

της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159). 

2. Αρμόδιο για τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 είναι το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

Για τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1 της παρούσας δεν εφαρμόζεται η υπ΄ 

αριθμ. 1686/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2037) «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων 

κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς». 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως μέχρι και την 30η Απριλίου 2020. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας 

παρατείνεται με όμοια απόφαση. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteg_d5ERNiKiIgRaCiI6Nz_4DCky1ff-7BSFMrOaB_sC
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----------.---------- 

 

41. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 18175 της 15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020» (Β΄ 862) 

 

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 των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 και της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

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

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

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

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

6. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

8. Την από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. 

9. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18174/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020, για 

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού CΟVID-19. 

 

----------.---------- 
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42. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

οικ. 2175 της 13/15.3.2020 «Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων και περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 

11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)» (B΄ 863) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Προστασία του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του π.δ. 76/2012 (132/Α΄) «Οργανισμός της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού». 

3) Την υπ΄ αριθμ. 117/4.1.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 54/Β΄) 

«Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

4) Την υπ΄ αριθμ. 86330/29.08.2019 (ΦΕΚ 646/29.08.2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προέδρου στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού». 

5) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1239/13.02.2020 υπουργική απόφαση «Έκδοση του Κώδικα 

Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των 

καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Β΄ 

598). 

6) Την από 11/03/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και ιδίως τις διατάξεις 

του άρθρου 5 αυτής. 

7) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ/7874/12.3.2020 διευκρινιστική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό». 

8) Τις συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού (CΟVID-19) και της 

ανάγκης περιορισμού της μετάδοσης του, αποφασίζουμε: 

 

Α) Τον περιορισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τον 

περιορισμό του αριθμού του προσωπικού αυτής που θα παρέχει την εργασία του με 

αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της από 

11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 

Οι υπάλληλοι, οι οποίοι απαιτείται να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με 

δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, ανέρχονται σε δέκα πέντε (15) άτομα. 

Ο ορισμός των ως άνω υπαλλήλων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με ευθύνη των 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων με τη συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης. Το 

συνεργείο απασχόλησης δύναται να τροποποιείται σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης. 

Οι λοιποί υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με 

τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ακολουθώντας την καθοριζόμενη, με σχετική 

εγκύκλιο, διαδικασία. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dnaeJDGBhnd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuecBdO0ZNaOrU9UCvK60i8W1ilDecl3SdQ54H_dKE3rb


278 
 
 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα διεξάγει τις προγραμματισμένες 

συνεδριάσεις και διασκέψεις, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης 

των χρηστών και, στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, θα εξετάζει κατά 

περίπτωση την αναγκαιότητα διεξαγωγής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιόν της. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να ασκεί τις ελεγκτικές 

της αρμοδιότητες και, ανεξάρτητα από τον κατά τα ως άνω περιορισμό της λειτουργίας 

της σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα 

συνεχίσει να ασκεί το έργο της με σκοπό τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, 

ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, διενεργώντας μέτρα έρευνας, όπου και όταν αυτό 

παρίσταται αναγκαίο. 

Β) Τον περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού στην υπηρεσία σε τέσσερις (4) ώρες 

και δη από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι 

συναλλασσόμενοι δύνανται και προς τούτο καλούνται να χρησιμοποιούν την 

ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας protokolo@epant.gr. 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την Πέμπτη, 19/03/2020 έως και την Πέμπτη, 

30/04/2020. 

 

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

 

43. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Συνεδρίαση 3708/15-3-2020) της 

15/15.3.2020 «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα 

με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)» 

(B΄ 863) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 

76/τ.Α΄/6-5-1996) όπως ισχύει. 

2. Την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) - όπως 

ισχύει - η οποία εκδόθηκε μετά την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-

19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για 

την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 

αυτής. 

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126) σε συνδυασμό με 

τα αναφερόμενα στην Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 

45ΒΖΧ-Ρ2Λ). 
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5. Το ευάριθμο πλήθος του προσωπικού που απασχολείται στο Τ.Π.Δ. καθώς και το 

μεγάλο εύρος του συναλλασσόμενου με αυτό κοινού λόγω της φύσης των αντικειμένων 

των οργανικών μονάδων του Τ.Π.Δ. 

6. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί το Τ.Π.Δ. στις 

ειδικές συνθήκες που προκύπτουν, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19. 

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

σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Π.Δ. ή του κρατικού προϋπολογισμού. 

8. Την 16313/15-3-2020 γραπτή εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης. 

Ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει: 

 

Α. 

1. Τη μείωση της συναλλαγής με φυσική παρουσία του κοινού στην Κ.Υ. και στα 

Καταστήματα του Τ.Π.Δ., με την παροχή των άκρως απαραίτητων υπηρεσιών, όπως 

αυτές προκύπτουν από τη φύση του αντικειμένου των οργανικών μονάδων (π.δ. 

95/1996, όπως ισχύει). 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 

α. Στη σύσταση χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών, ιδίως αποφυλακίσεων 

καθώς και άλλων υποχρεωτικών παρακαταθηκών που αποδεδειγμένα πρέπει να 

συσταθούν λόγω λήξης προθεσμιών. 

β. Στις αναλήψεις καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών 

μεταφορών πιστώσεων (DCT). 

γ. Επίσκεψη στις θυρίδες. 

2. Τον περιορισμό των ωρών προσέλευσης κοινού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων κατά 50% και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 10:00-13:00 ημερησίως, από τη 

δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 

τις 3/4/2020. 

3. Την πραγματοποίηση των συναλλαγών κατά τα ανωτέρω, αποκλειστικά κατόπιν 

προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης 

του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα 

πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

4. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα λοιπά αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω 

ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του 

ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). 

5. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

(www.tpd.gr) καθώς και στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 

Καταστημάτων, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών. 6. Οι συναλλαγές στα Γραφεία 

Παρακαταθηκών στις κατά τόπους ΔΟΥ θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 

«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 σε χώρους λειτουργίας των 
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υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

(ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020). 

7. Οι συστάσεις των τελωνειακών παρακαταθηκών στα τελωνεία θα γίνονται 

σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης με αριθμ. 

ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 

σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020). 

8. Την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων για την κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. 

Β. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, να εξειδικεύσει 

με απόφαση του: 

α) Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται για τη λειτουργία κάθε οργανικής 

μονάδας. 

β) Τον τρόπο της εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού (ημέρες ή ώρες). 

γ) Τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Κάθε άλλο αναγκαίο έκτακτο μέτρο. 

Οι σχετικές αποφάσεις του Προέδρου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

44. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ – 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 της 15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών 

στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για 

το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 864) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού CΟVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55). 

2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως 

ισχύει. 

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XK3pUlV9aRJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJxWxIFTm3WYssv_Mhqjj863_YaIAF08WoUfqj0jGkB
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Την από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. 

7. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18173/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β΄ 833), αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 

27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού CΟVID-19: 

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της 

παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης 

παραγράφου: 

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων, 

δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και 

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας. 

3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1: 

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης 

αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται 

επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 

3386/2005 (Α΄ 212), 

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των 

προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και 
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ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται 

αποφάσεις. 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 

27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού CΟVID-19: 

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

2. Κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου: 

α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI 

Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για 

επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, 

β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις, 

γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και 

δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών). 

 

Άρθρο τρίτο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών 

δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 

και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού CΟVID-19 και ως ακολούθως: 

1. Αναστέλλονται: 

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, 

γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η 

διενέργεια πλειστηριασμών. 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: 

α) η δημοσίευση αποφάσεων, 

β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 



283 
 
 

έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου 

Υπηρεσίας. 

γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας, 

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων 

για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων 

σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση, 

ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, 

των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, 

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι 

και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη 

διακοπή αυτών. 

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων. 

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για 

τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 

εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και 

κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα 

και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω 

υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 

εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας 

των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια 

και εισαγγελίες της χώρας. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής 

δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. 

Κατ΄ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω 

της ψηφιακής πλατφόρμας ΜOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. 
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Άρθρο πέμπτο 

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου (Α΄ 55). 

 

Άρθρο έκτο 

Από την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 

(Β΄ 833). 

 

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

 

45. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α 

/32/οικ.7945 της 16/16.3.2020 «Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β΄ 865) 

Με την απ. Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376 της 30.6/3.7.2020 «Καθορισμός 

ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β΄ 2726) 

ορίστηκε ότι: «…αποφασίζουμε: 1. Την κατάργηση της υπ΄ αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/ 16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 

865). 2. Για τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

και για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. επανέρχονται σε ισχύ οι 

διατάξεις που ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης υπ΄αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 

865).» 

 

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

 

46. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 31145 ΕΞ 2020 της 

13/16.3.2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 866) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 7 του άρθρου 5 της 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) του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C6AAih7yUZJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUMa12SZ-_JALTaB8kDFyln10vfgOqCX0tzeCzX7veL8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtabwMcZKTGc-cKyDEZzSjn86KJapP8hWSJn5BYpvm261
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8S8WoU2Ql1wl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudZJQxKhzRxzWv5NLHdcKl8aue52VC74UthY_aB3F9rN
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γ) του άρθρου 2 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), 

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει, 

ε) 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), 

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως 

ισχύει, 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2ν/οικ./1692/27.06.2006 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 

και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 

ισχύει (Β΄ 769). 

3. Την αριθμ. 1078370/1894/0001Α/14.09.2006 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 ισχύει. 

4. Την αριθμ. 29967 ΕΞ 2020/11.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

«Ενημέρωση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και οδηγίες σχετικά με 

το νέο κορωνοϊό SARS-CoV2». 

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» 

(ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ). 

6. Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του ωραρίου εισόδου του κοινού σε όλες τις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

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

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Τον περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών κατά 50% έως την 10η Απριλίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της 

δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. 

Οι ώρες εισόδου κοινού διαμορφώνονται ως εξής: 

1) Στις Κεντρικές Υπηρεσίες: 

α) Ώρες εισόδου του κοινού: 12:00 - 13:30 

β) Ώρες εισόδου των λογιστών: 11:00 - 13:00 

γ) Ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών: 09:30 - 12:15 

2) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες: 
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α) Στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.). 

Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 - 12:00 

β) Στις Κτηματικές Υπηρεσίες 

Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00 - 10:45 

3) Στα γραφεία πρωτοκόλλου 

Ώρες εισόδου του κοινού: 07:30 - 11:30 

4) Σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

Ώρες εισόδου δικηγόρων: 09:00 - 13:00 

 

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

 

47. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ.12549/4426 της 

16/16.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού 

προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868) 

Με το άρθρο 34 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704 ορίστηκε 

ότι: «1. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που 

συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 

12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 868), όπως ισχύει, για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού 

πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των 

συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα 

της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 2. Η ισχύς των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής 

απόφασης της παρ. 1, με βάση τον ανώτατο αριθμό προσληπτέων, όπως αυτός 

καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται να 

εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL833aAiqpgBY95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueKw-2tI0fLYGSFka8JD0pVXTp6_wNm48OGZQCfG2doq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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β) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 

του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για 

το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), 

γ) του α.ν. 726/1937 για τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Α΄ 228), 

δ) της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές 

μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 216), 

ε) του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Κέντρον 

Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» 

(Α΄ 74), 

στ) των άρθρων 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27.9.2019 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού 

προσωπικού» (Β΄ 3706), 

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), 

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

ι) της με αριθμ. 340/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄ 3051), 

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

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

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

κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. 

3. Την με αριθμ. 10714/588/14.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 

1. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκτακτης πρόσληψης 

επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 

4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Εκπαίδευσης και 

Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄ 74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών 

του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο 

Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και του 

Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 

4302/2014 (Α΄ 225) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: 
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2. Η έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στους ανωτέρω προνοιακούς 

φορείς για τις προβλεπόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συγκεκριμένες κατηγορίες και 

ειδικότητες και με ανώτατο όριο συνολικά τους πεντακόσιους (500) υπαλλήλους, 

διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αποτυπώνονται 

στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, εκδίδουν 

προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα: 

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και 

ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας. 

β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής. 

γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης. 

δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων. 

ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

στ) Η διαδικασία επιλογής. 

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού 

προσωπικού 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 

έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65ο 

έτος. 

2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό 

τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 

ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 

από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται 

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 

Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 

3832/1958). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. 

Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-

3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, 

τηλ.2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

• Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού. 
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• Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

• Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι 

ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από 

σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 

Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 

3. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 

ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι 

ημερομηνία που έπεται της 30ης.9.2020. 

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων: 

α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, εάν είναι 

απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος 

(άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας 

διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς 

την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους 

άρρενες). 

β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν 

προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες 

πολίτες. 

4. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 

α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής. 

β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον 

νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 
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δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο 

σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη 

διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον 

ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την 

αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο 

Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το 

άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

5. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την αίτηση συμμετοχής στην 

προκήρυξη. 

6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και 

πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα 

προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον τα 

τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. 

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 

οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά την υποβολή της αίτησής 

τους τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν. 

«7. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη οι με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπάλληλοι του φορέα που εξέδωσε την προκήρυξη. 

Τυχόν υποψήφιοι με την ανωτέρω ιδιότητα κατατάσσονται στον πίνακα απορριπτέων». 

Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απόφασης Υπουργών 

Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών αριθμ. 

οικ.12747/Δ1/4493 της 20/26.3.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. 

οικ.12549/4426/ 16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868)» (Β΄ 1037). Με τη 

δε παρ. 2 ιδίου άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ρύθμιση της παραγράφου 1 

καταλαμβάνει και όσες προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί δυνάμει της με αριθμ. 

οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868)». 

 

Άρθρο 3 

Προσόντα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. Τίτλοι σπουδών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85SHhfC--biL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZjinrNULdMNYZSZNvHIt83U0g-f0tDgh6dTKk12lY5n
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αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. 

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που 

ορίζονται με την παρούσα ως προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος) 

απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η 

αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για τις 

οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που 

κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 

αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου 

σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και 

αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημεδαπών τίτλων. 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή της. 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, 

το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν 

στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 και 97/1986, ΦΕΚ 35/Α΄/1986, 

εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία 

και την αντιστοιχία του τίτλου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη 

ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και 

αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. 

Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά 

την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

ββ. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. 

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη 

στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των 

εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον 

Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν: 
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Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως 

(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του 

διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο 

θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο 

θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την 

οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο 

μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο 

αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 

παράρτημα του διπλώματος. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης 

βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη 

ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας 

ή αντιστοιχίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 

από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων 

Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης 

και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία 

και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι 

υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 

ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 

55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 

55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της 

παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό 

σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την 

οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων», 

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του 

συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από 

τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 

40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 

40/2006 (Α΄ 43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613). 

Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις – 

Πιστοποιητικά 

− Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση σύμφωνα με τον 

πίνακα του παραρτήματος της παρούσας) ή 

− Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως 

ισχύει) ή 

− Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) 

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες 

πρέπει να είναι σε ισχύ όχι μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πρέπει να 

αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή 

βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη, 

προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών. 

Γ. Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις 

Στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας αναφέρονται συνολικά τα 

απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν 

Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από 

το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας 

επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. 

 

Άρθρο 4 

Κριτήρια και πίνακας μοριοδότησης 

Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότηση τους 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ακολουθεί πίνακας) 
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Κριτήρια επί ισοβαθμίας 

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο 

καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον 

αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, 

προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν 

εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους 

υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 

(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση. 

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε. 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο 

καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η 

υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ 

αυτών, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Άρθρο 5 

Αιτήσεις υποψηφίων - Διαδικασία υποβολής 

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη. 

2. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες 

ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την 

προκήρυξη προσόντα. 

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του 

οικείου φορέα, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του 

προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει 

ιστοσελίδα, η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 

Οι οικείοι φορείς υποχρεούνται να αναρτήσουν αμελλητί την προκήρυξη στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια. 

4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) 

για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 

δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. 

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. 

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία 

που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των 

αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες 

υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των 

κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 6 

Έλεγχος δικαιολογητικών - Ανάρτηση πινάκων 

Με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου 

φορέα ορίζονται οι υπάλληλοι που ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται ανά κατηγορία και ειδικότητα σε πίνακες 

κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τόσο των 

προϋποθέσεων συμμετοχής και των προσόντων πρόσληψης, όσο και των κριτηρίων 

κατάταξης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

στην εκάστοτε προκήρυξη. Στον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι δεν πληρούν 

κάποια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας ή δεν 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

παρούσας. Οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός 

πρωτοκόλλου αίτησης) του/της υποψηφίου/ας, την αναλυτική και συνολική 

μοριοδότηση και τις θέσεις επιλογής του/της. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του οικείου φορέα. 

 

Άρθρο 7 

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 

1. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.9.2020, στοιχείο το οποίο αναφέρεται 

ρητά τόσο στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων όσο και στη σύμβαση εργασίας 

που συνάπτεται. Έκαστος εκ των εκτάκτως προσλαμβανόμενων υπαλλήλων 

καταχωρείται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σε 

ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται. 

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο υποψήφιο 

ή αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας 

πρόσληψης διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν 

συνεχεία δύναται να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο 

αδιάθετο υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων. Οι προσληπτέοι που 

προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 

εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

4. Σε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω έκτακτη πρόσληψη προσωπικού και 

εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακύψουν στους προνοιακούς 

φορείς πρόσθετες προς αντιμετώπιση έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση 
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του κορωνοϊού COVID-19, ο αριθμός και οι κατηγορίες και ειδικότητες των προς 

κάλυψη θέσεων ανά φορέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, προσλαμβάνονται δε οι επιλαχόντες υποψήφιοι από τους 

πίνακες κατάταξης προσληπτέων της παραγράφου 6, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση 

σχετικής προκήρυξης. Αν οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων δεν αρκούν, τηρείται 

εκ νέου η διαδικασία της παρούσας απόφασης. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται 

σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, συνάπτουν σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία και στην περίπτωση αυτή λήγει 

στις 30.9.2020. Οι νέες προσλήψεις της παρούσας παραγράφου αθροιζόμενες με τις 

προηγούμενες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ 

 

 Ειδικότητα  

Φορέας κοινωνικής 

πρόνοιας 

Κατηγορία και 

ειδικότητα 

Αριθμός θέσεων 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

9 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  5 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

10 

ΚΚΠΠ ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

3 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

5 

 Σύνολο  34 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

3 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  3 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

56 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1 

ΚΚΠΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

8 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

5 

 Σύνολο  76 
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 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

ΚΚΠΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

4 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

1 

 Σύνολο  7 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

1 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

14 

ΚΚΠΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

9 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2 
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 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

5 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

6 

 Σύνολο 41 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

2 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  3 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

12 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

11 

ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

8 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

1 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

 

3 

 Σύνολο 42 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  5 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

4 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

3 

ΚΚΠΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

4 
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/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

10 

 Σύνολο 30 

ΚΚΠΠ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  3 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

4 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

2 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

2 

 Σύνολο 11 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

1 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

1 
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 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

8 

ΚΚΠΠ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

7 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

3 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  

2 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  

1 

 Σύνολο 23 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

 

2 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

5 

ΚΚΠΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

2 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

 ΔΕ ΜΑΓΕΡΩΝ  3 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

1 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  

1 

 Σύνολο 18 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

5 

 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  4 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

10 

 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

8 

 ΤΕ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

4 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  4 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  

18 

ΚΚΠΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

18 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

42 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  4 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

10 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18 

 

 Σύνολο 145 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

2 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

2 

ΚΚΠΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

1 
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 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

5 

 Σύνολο 10 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

 

1 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

2 

ΚΚΠΠ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

13 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

14 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

2 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  3 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

7 

 Σύνολο 42 
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 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

4 

 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

5 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

2 

 Σύνολο 12 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΩΦΩΝ 

Σύνολο 0 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  

3 

ΚΕΑΤ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

1 

 Σύνολο 4 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  

5 

 Σύνολο 5 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  500 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ 

ΠΤΥΧΙΑ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

/ ΑΔΕΙΕΣ 

1  ΠΕ Ιατρών α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Ιατρικής της 

ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος 

τίτλος της 

αλλοδαπής.  

β) Άδεια 

ασκήσεως 

ιατρικού 

επαγγέλματος- 

τίτλος ιατρικής 

ειδικότητας. 

 

2 ΠΕ Ψυχολόγων α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Ψυχολογίας ή 

Φιλοσοφίας 

Παιδαγωγικής 

και 

Ψυχολογίας με 

ειδίκευση στην 

Ψυχολογία 

(για 

αποφοίτους 

έως 

31.12.1993 

που 

πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις 

του ν. 
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991/1979 

(Α΄278), όπως 

ισχύει), Α.Ε.Ι 

ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Ελληνικού 

Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. 

ή 

προγραμμάτων 

σπουδών 

επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής 

ή ισότιμος 

τίτλος 

σπουδών της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

β) Άδεια 

ασκήσεως 

επαγγέλματος 

ψυχολόγου ή 

βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις 

νόμιμες 

προϋποθέσεις 

για την 

άσκηση του 

επαγγέλματος 

Ψυχολόγου. 

3 ΠΕ Κοινωνικής 

Εργασίας– 

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Κοινωνικής 

Εργασίας ή 

Κοινωνικής 

Διοίκησης με 

κατεύθυνση 

Κοινωνικής 

Εργασίας ή 

Κοινωνικής 

Διοίκησης και 

Πολιτικής 

Επιστήμης – 
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Εισαγωγική 

Κατεύθυνση: 

Κοινωνικής 

Διοίκησης με 

κατεύθυνση 

Προχωρημένο

υ Εξαμήνου 

Κοινωνικής 

Εργασίας 

Α.Ε.Ι. ή 

ομώνυμο 

πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Ελληνικού 

Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτω

ν Σπουδών 

Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος 

σχολών της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

β) Άδεια 

ασκήσεως 

επαγγέλματος 

Κοινωνικής 

Εργασίας ή 

Κοινωνικού 

Λειτουργού ή 

βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις 

νόμιμες 

προϋποθέσεις 

για την 

άσκηση του 

επαγγέλματος 

του 

Κοινωνικού 

Λειτουργού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ 

ΠΤΥΧΙΑ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ 

ΑΔΕΙΕΣ 

1 ΤΕ Νοσηλευτών α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

τμήματος 

Νοσηλευτικής 

ΤΕΙ ή το 

ομώνυμο 

πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Προγραμμάτων 

Σπουδών 

Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 

αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 

πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων 

Σπουδών 

Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος 

σχολών της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας ή 

το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ 

ή ισότιμος 

τίτλος της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

3 



311 
 
 

αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

β) Άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος 

Νοσηλευτή- 

Νοσηλεύτριας 

ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις 

νόμιμες 

προϋποθέσεις 

για την άσκηση 

του 

επαγγέλματος 

Νοσηλευτή- 

Νοσηλεύτριας 

και  

γ) Ταυτότητα 

μέλους της 

Ένωσης 

Νοσηλευτών/ 

τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), η οποία 

να είναι σε ισχύ 

ή Βεβαίωση 

Ανανέωσης 

Εγγραφής στην 

Ένωση 

Νοσηλευτών 

Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος 

έτους ή 

Βεβαίωση 

εγγραφής στην 

Ένωση 

Νοσηλευτών 

Ελλάδας 

(ΕΝΕ), για 

όσους 

εγγράφονται 

για πρώτη 

φορά, η οποία 

είναι σε ισχύ 

μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου 

του επόμενου 

έτους από την 

έκδοσή της, 
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σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 

του ν. 

3252/2004. 

2 ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών - 

Κοινωνικής 

Εργασίας 

α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Τμήματος 

Κοινωνικής 

Εργασίας Τ.Ε.Ι. 

ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή 

δίπλωμα 

προγραμμάτων 

σπουδών 

επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 

ή αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 

πτυχίο ή 

δίπλωμα Τ.Ε.Ι. 

ή 

προγραμμάτων 

σπουδών 

επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος 

σχολών της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας ή 

το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 

πτυχίο 

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή 

ισότιμος τίτλος 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής 

αντίστοιχης 

ειδικότητας. β) 

Άδεια 

ασκήσεως 

επαγγέλματος 
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κοινωνικού 

λειτουργού ή 

κοινωνικής 

εργασίας (ΤΕ) 

ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις 

νόμιμες 

προϋποθέσεις 

για την άσκηση 

του 

επαγγέλματος 

του κοινωνικού 

λειτουργού ή 

κοινωνικής 

εργασίας. 

3 ΤΕ Λογοθεραπευτών α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα 

Τμήματος 

Λογοθεραπείας 

Τ.Ε.Ι. ή το 

ομώνυμο 

πτυχίο ή 

δίπλωμα 

προγραμμάτων 

σπουδών 

επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 

ή αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 

πτυχίο ή 

δίπλωμα Τ.Ε.Ι. 

ή 

προγραμμάτων 

σπουδών 

επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος 

σχολών της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας ή 

το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο 

κατά 

ειδικότητα 
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πτυχίο 

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή 

ισότιμος τίτλος 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής 

αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

β) Βεβαίωση 

ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες 

προϋποθέσεις 

για την άσκηση 

του 

επαγγέλματος 

του 

λογοθεραπευτή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ 

ΠΤΥΧΙΑ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ 

ΑΔΕΙΕΣ 

1 ΔΕ Αδελφών 

Νοσοκόμων 

α) Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος 

Μέσης Τεχνικής 

Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής 

Σχολής (ΜΤΕΝΣ) 

ή ειδικοτήτων 

Βοηθών 

Νοσηλευτών ή 

Βοηθών 

Νοσοκόμων ή 

Νοσηλευτικής ή 

Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας ή 

Βοηθός 

Τραυματολογίας 

ορθοπεδικής ή 

2 
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Νοσηλευτικής 

Χειρουργείου ή 

Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών 

Παθήσεων ή 

Ειδικής 

Νοσηλευτικής ή 

Νοσηλευτικής 

Μονάδων 

Εντατικής 

Θεραπείας ή 

Νοσηλευτικής 

Ατόμων με 

Ψυχικές Παθήσεις 

ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Μαιευτικής ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Γενικής Νοσηλείας 

ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Χειρουργείου ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών 

παθήσεων ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Μονάδων 

Εντατικής 

Θεραπείας ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτικής 

Ατόμων με Ειδικές 

παθήσεις ή 

Βοηθών Γενικής 

Νοσηλείας ή 

Βοηθός 

Νοσηλευτή ή 

αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος 

των παρακάτω 

σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή 
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Επαγγελματικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ 

ή Β κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής 

Σχολής 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ή ν. 

3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

β) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

βοηθού νοσηλευτή 

ή βεβαίωση 

εκδιδόμενη από 

αρμόδια διοικητική 

αρχή ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για 

την άσκηση του 

επαγγέλματος 

βοηθού νοσηλευτή. 

2 ΔΕ Κοινωνικών 

Φροντιστών ή 

Επιμελητών 

Πρόνοιας 

Πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος 

τίτλος ειδικότητας 

Επιμελητών 

Πρόνοιας ή 

Κοινωνικών 

1 
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Φροντιστών ή 

Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών 

με Ειδικές Ανάγκες 

ή Προσχολικής 

Αγωγής 

Δραστηριοτήτων 

Δημιουργίας και 

Έκφρασης ή 

Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων-

Παιδοκόμων ή 

αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος 

των παρακάτω 

σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ 

ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικής 

Επαγγελματικής 

Σχολής 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

3 ΔΕ Μαγείρων Πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος 

τίτλος ειδικότητας 

Μαγειρικής Τέχνης 

ή Τεχνικός 

1 έως 2 
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Μαγειρικής Τέχνης 

ή Τεχνίτης 

Μαγειρικής Τέχνης 

ή Τεχνικός 

Μαγειρικής τέχνης 

- Αρχιμάγειρας 

(chef) ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος 

των παρακάτω 

σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ 

ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή 

Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής 

Σχολής 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ή ν. 

3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

αντίστοιχης 

ειδικότητας. ή 

Απολυτήριος 

τίτλος τουλάχιστον 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 

(απολυτήριο 

τριταξίου 

γυμνασίου ή για 
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υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 

απολυτήριο 

δημοτικού 

σχολείου) ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής 

του ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων 

Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του ν. 

2817/200 της 

ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και 

σχετική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών 

(3) ετών. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι κάτοχοι πτυχίων 

Βασικής 

Εκπαίδευσης του 

Οργανισμού 

Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ) του 

τμήματος του β.δ 

151/1971 (Α΄ 52) 

Μαγειρικής Τέχνης 

διετούς κύκλου 

σπουδών 

υποχρεούνται να 

προσκομίσουν και 

απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον Γ΄ 

Γυμνασίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 



320 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ 

ΠΤΥΧΙΑ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ 

ΑΔΕΙΕΣ 

1 ΥΕ Τραυματιοφορέων Απολυτήριος 

τίτλος 

τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 

(Απολυτήριος 

τίτλος 

Τριταξίου 

Γυμνασίου ή 

για όσους έχουν 

αποφοιτήσει 

μέχρι και το 

1980 

απολυτήριο 

Δημοτικού 

Σχολείου), ή 

ισοδύναμος 

απολυτήριος 

τίτλος 

κατώτερης 

Τεχνικής 

Σχολής του 

ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος 

τίτλος 

Εργαστηρίων 

Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 

του 

ν. 2817/2000 

της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος 

τίτλος της 

αλλοδαπής. 

Απολυτήριοι 

1 
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τίτλοι Γ΄ 

Γυμνασίου των 

σχολικών 

περιόδων 1976-

1977 έως και 

1979-1980 

γίνονται δεκτοί.  

2 ΥΕ Προσωπικού 

Καθαριότητας 

Δεν 

απαιτούνται 

ειδικά τυπικά 

προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2 

του ν. 

2527/1997) 

0 

3 ΥΕ Βοηθητικού 

Υγειονομικού 

Προσωπικού 

Απολυτήριος 

τίτλος 

τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 

(Απολυτήριος 

τίτλος 

Τριταξίου 

Γυμνασίου ή 

για όσους έχουν 

αποφοιτήσει 

μέχρι και το 

1980 

απολυτήριο 

Δημοτικού 

Σχολείου), ή 

ισοδύναμος 

απολυτήριος 

τίτλος 

κατώτερης 

Τεχνικής 

Σχολής του 

ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος 

τίτλος 

Εργαστηρίων 

Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 

του 

ν. 2817/2000 

1 
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της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος 

τίτλος της 

αλλοδαπής. 

Απολυτήριοι 

τίτλοι Γ΄ 

Γυμνασίου των 

σχολικών 

περιόδων 1976-

1977 έως και 

1979-1980 

γίνονται δεκτοί.  

 

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαταστάθηκαν ως άνω από την απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών Αριθμ. οικ. 

21597/Δ1/7339 της 5/22.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 12549/4426/ 16-

3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εσωτερικών “Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης 

επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 868), όπως ισχύει» (Β΄ 

2480) με την οποία ορίστηκε ότι «Κατά τα λοιπά και ιδίως όσον αφορά στο μέγιστο 

αριθμό του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των 

υποψηφίων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και 

τη διαδικασία επιλογής, ισχύει η υπ΄ αρ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 (Β΄ 868) 

κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εσωτερικών, ως έχει.» 

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

48. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 31767 ΕΞ 2020 της 

16/16.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870) 

(Με την απ. Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 65103 ΕΞ 2020 της 25.6/2.7.2020 

«Ανάκληση της υπ΄ αρ. 31767 ΕΞ 2020/16.03.2020 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε 

χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 870, ΑΔΑ: 

6ΣΙΘΗ-ΔΗΦ)» (Β΄ 2694) ορίστηκε ότι: «Ανακαλούμε την υπ΄ αρ. 31767 ΕΞ 

2020/16.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870, ΑΔΑ: 6ΣΙΘΗ-ΔΗΦ)»). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUzHtnplOVd8TMqaXAPznaJ-1yy-6-MNuOuVwVEdp55S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUzHtnplOVd8TMqaXAPznaJ-1yy-6-MNuOuVwVEdp55S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lZCzw43Y2pl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYRB8wy26hm0YT7126qLA01debB6O5ruMsBVGcKQXUM7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z54vFKpqYS9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK_JVqI3sq49w5zBQ1plJwFWWJDhw6Inczd39Ua6do-
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----------.---------- 

 

49. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. 2500/1/16 της 16/16.3.2020 «Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού 

κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 

17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 2500/1/16-γ της 29/30.4.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών 

και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1632) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 

«Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο 

της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871), 

παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 2500/1/16-δ της 29/30.5.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών 

και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 17.7.2020» (Β΄ 2082) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 

«Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο 

της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871), 

όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 2500/1/16γ΄/29.4.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών 

και Μεταφορών (Β΄ 1632) έως και τις 31.5.2020, παρατείνεται εκ νέου, από τη 

λήξη της έως και τις 17.7.2020.».  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57). 

2. Της υπ΄ αρ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ911/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 

«Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 

2019-2020» (Β΄ 2180) και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτής. 

3. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

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

ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 1 αυτού. 

4. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 

160). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86tE8P-42h1V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYOX7DJu4-QEzjM29uFq0BrC4bonmmbtfNxPiZu7U6bs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte4SabG7QrD8SnCF0_xvHKOVwcnruwuB7smh5MLhiMiX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKELnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb1QCQ6uUwu4_VCxOBdmNbBfCrP1XRbq-rVzWJS8lJQE
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5. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151). 

6. Της 80/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 

Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058). 

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Την προσωρινή άρση του περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της 

Αθήνας που περικλείεται από τον δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί «Λ. 

Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου - Σπύρου 

Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού 

– Χαμοστέρνας – Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως - 

Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. 

Αλεξάνδρας» για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020, με σκοπό τη 

διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με 

μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων, 

λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

 

50. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 2867/Υ1 της 16/16.3.2020  «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 

30.3.2020» (Β΄ 872) 

Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της Απόφασης Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285 της 28/29.3.2020 «Παράταση 

ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) έως τις 11.4.2020» (Β΄ 1082) ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας παρατείνεται μέχρι και τις 11.4.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bGHIur_QGHh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAZd9FauVMYYd5JO-xBdKErRNGoXzUxOwVZ7Xn9SxqL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW4f5FGRLJ_Twi2KAIL5Ju6gOQEmlZ9seysbBbIOi132
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κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31). 

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

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 από 16.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την αριθμ. 2865/Υ1/16.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού 

Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 

με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών 

σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε 

νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, 

ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας και για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020, κατά 

τα αναφερόμενα στις σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Επιτρέπεται μόνο η προσέλευση 

πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία παραμονή τους στον χώρο λατρείας, 

τηρουμένης της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη 

απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους. Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου 

περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που 

εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν 

άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη 

λατρευτικές (π.χ. χώρων σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων 

(π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. 

Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα 

στιγμή η ως άνω αναλογία αριθμού πιστών/τετραγωνικών και η απόσταση μεταξύ των 

πιστών, καθώς και όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιες αρχές. Στις 

εισόδους των χώρων λατρείας θα πρέπει να υπάρχει συσκευή με 

απολυμαντικό/αντισηπτικό ή ισοδύναμης δράσης προϊόν, προς ελεύθερη χρήση από 

τους πιστούς. 

2. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους 

λατρείας που βρίσκονται ενταγμένοι εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, 

κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. 

νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, 
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κατασκηνώσεων) και ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. 

συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων). 

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους ναούς και 

πάσης φύσεως χώρους λατρείας που κείνται εντός των ιερών μονών, μοναστηριών και 

κάθε είδους και νομικού/κανονικού καθεστώτος χώρων εγκαταβίωσης. 

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της 

Επικράτειας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα δέχονται κοινό και πιστούς σε 

οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων 

και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής 

Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού του Αγίου Όρους, κατόπιν 

προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. 

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, όπου σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά 

ήθη είθισται η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η 

συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού 

περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. 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. 

6. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό μετάδοσης από 

εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του 

απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου. «Η διαδικτυακή μετάδοση της 

λειτουργίας επιτρέπεται μόνο από το ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την 

παρουσία του προσωπικού που έχει αναλάβει και την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική 

εκπομπή». 

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της 

Απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

21285 της 28/29.3.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) έως 

τις 11.4.2020» (Β΄ 1082). 

7. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής 

λατρείας. 

 

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

 

51. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Aριθμ. Δ1. 12569/4435 της 16/17.3.2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού 

στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 909) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 5 παρ. 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW4f5FGRLJ_Twi2KAIL5Ju6gOQEmlZ9seysbBbIOi132
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PMqR6rxfTyJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWVJc-4KO62HJKexhlfHhjnBelBX5Ys9cCjYwCBjDgWc
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κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55 

Α΄/11-03-2020). 

2. Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 

1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί 

καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126 Α΄). 

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

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

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

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

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

7. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1659/26-07-2011) απόφαση 

«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης 

"Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 

υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."». 

8. Την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/06-11-2006 (ΦΕΚ 1860 Β΄) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός των ωρών 

εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας». 

9. Την αριθμ. πρωτ. 42292/Δ9.11590/02-10-2015 (ΦΕΚ 2165 Β΄/08-10-2015) 

απόφαση «Καθορισμός ωραρίου επικοινωνίας με τους πολίτες για το Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονομίας». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για: α) την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον περιορισμό της διάδοσής του. 

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

α. Περιορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού μέχρι και 10 Απριλίου 2020, οι οποίες 

διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας) από 07:30-11:30. Η εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του 

πρωτοκόλλου διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Στις 

περιπτώσεις που απαιτείται η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, λαμβάνονται 

αυστηρά μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους υποδοχής των πολιτών. 

2. Στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
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Οικονομίας) από 09:00 -12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και 

εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία. 

3. Στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Δευτέρα-

Τετάρτη-Παρασκευή από 09:00-12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα 

και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία. 

4. Στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλης της επικράτειας 

από 09:00-11:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται 

εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία. 

β. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες των παρ. 2, 3 και 4 διενεργείται και 

με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή με 

αλληλογραφία. 

γ. Για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 

αναρτούν εμφανή ανακοίνωση στον χώρο στέγασης της υπηρεσίας και στην οικεία 

ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται οι ώρες εισόδου του κοινού, οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις επικοινωνίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και κάθε άλλη αναγκαία 

πληροφορία για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

 

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

 

52. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Αριθμ. απόφ. 44/2020 της 16/17.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων» (Β΄ 909) 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 114 παρ. 3, 115 παρ. 2, 3 και 4, 116 παρ.1 

και 125 παρ. 4. 

2. Τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) 

«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και ειδικότερα 

τα άρθρα 5 έως 10 αυτής. 

4. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020) 

«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19», και ειδικότερα τα άρθρα 3, 24 παρ. 8 και 9, 26 και 27. 

5. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28 Α΄/24-02-2016), όπως ισχύει. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PMqR6rxfTyJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWVJc-4KO62HJKexhlfHhjnBelBX5Ys9cCjYwCBjDgWc
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7. Την υπουργική απόφαση 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 

αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

299/19-06-2017). 

8. Την 1000.00/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23-

08-2018). 

9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 

κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ). 

10. Την αριθμ. Δ2α/οικ.16940/10-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, Γενική 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με θέμα «Πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (ΑΔΑ 6η1Ξ465ΦΥΟ-ΕΚΟ). 

11. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και 

των συναλλασσομένων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών 

της Ρ.Α.Λ. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας ολικής 

αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της. 

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

σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ρ.Α.Λ., αποφασίζει: 

 

Άρθρο 1 

Μέτρα και οδηγίες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών 

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αριθμ. 49 της 4/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης του 

Προέδρου της Ρ.Α.Λ. (Β΄ 909)» (Β΄ 2361), αποφασίστηκε η παύση της ισχύος του 

παρόντος άρθρου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απ. Προέδρου της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Αριθμ. 45/2020 της 27.3./21.4.2020 «Τροποποίηση 

της 44/2020 απόφασης του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Β΄ 1496), 

πλην των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα μέτρα των οποίων 

διατηρούνται και για όσο χρόνο δεν διαπιστώνεται κρούσμα της νόσου εντός της 

Αρχής. 

1. (Οι υπάλληλοι κάθε τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συνεργατών, 

κατόπιν απόφασης του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, 

κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, σε ομάδες που εργάζονται κάθε μία εκ περιτροπής 

ανά μία ημέρα στην Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο 

Αντιπρόεδρος ορίζει τις ομάδες αυτές, με οδηγίες του, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση 

του υπαλληλικού προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της Υπηρεσίας, με 

σκοπό την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.) 

2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 

και δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: 

ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), ήτοι υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0EFRgZ1isVwxqGTF9NRHElPENnjRLG6TaPxyflf-IT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaW2lJVBRX7rE5l7A1PaLwX_6ceRinFqmTT03cBocndm
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νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη), τελούντες σε 

ανοσοκαταστολή και γονείς ανηλίκων. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, παρέχουν εξ 

αποστάσεως εργασία. 

3. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο 

υπάλληλος κατ΄ άρθρο 26 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλων 

αντίστοιχων διατάξεων κατά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, φέρει την ευθύνη 

των υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, για τα οποία παρέχει την 

τηλεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 

καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού – απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται 

ιδιαίτερος χειρισμός. Ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζονται και 

να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με 

αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία. 

(«4. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ορίζουν εγκαίρως με 

οδηγίες τους προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων, 

το οποίο περιλαμβάνει την λειτουργία της Γραμματείας σε καθημερινή βάση με 

προσωπικό του τμήματος από κοινού με το τμήμα των ειδικών συνεργατών με ένα 

άτομο ανά ημέρα, του οικονομικού τμήματος τρείς ημέρες την εβδομάδα, με ένα άτομο 

ανά ημέρα, και των τμημάτων Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων και Ανάλυσης 

και Οικονομικής Τεκμηρίωσης από κοινού σε καθημερινή βάση με ένα άτομο ανά 

ημέρα. Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως». 

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Προέδρου της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Αριθμ. απόφ. 45/2020 της 27.3./21.4.2020 

«Τροποποίηση της 44/2020 απόφασης του Προέδρου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΛΙΜΕΝΩΝ» (Β΄ 1496).) 

(5. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της 

παραγράφου 1 αποχωρεί, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του 

χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά 

ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την 

περίσταση. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος οφείλουν να συμβουλευθούν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ).) 

(6. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της Ρ.Α.Λ. με φυσική 

παρουσία. Οι επικοινωνίες, κάθε είδους, θα γίνονται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή 

ηλεκτρονικά.) 

(7. Δεν εγκρίνονται εκπροσωπήσεις και μετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. σε 

επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια, συνεργασίες, σε συμμετοχή σε εκλεκτορικά, 

εκπαιδευτικά προγράμματα.) 

 

Άρθρο 2 

Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με ενδιαφερομένους 

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αριθμ. 49 της 4/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης του 

Προέδρου της Ρ.Α.Λ. (Β΄ 909)» (Β΄ 2361), ορίστηκε ότι διατηρείται σε ισχύ το 

παρόν άρθρο. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaW2lJVBRX7rE5l7A1PaLwX_6ceRinFqmTT03cBocndm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0EFRgZ1isVwxqGTF9NRHElPENnjRLG6TaPxyflf-IT
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1. Οι προθεσμίες για την παροχή και χορήγηση στοιχείων και απόψεων, οι οποίες 

εκκρεμούν, παρατείνονται κατά δεκαπέντε ημέρες. 

2. Η προσέλευση του κοινού και ενδιαφερομένων στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 

περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, και για τον σκοπό αυτό: 

α. Η Αρχή θα λαμβάνει τα αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα 

αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). 

β. Οι αιτούμενες τυχόν βεβαιώσεις θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά 

μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής, στις περιπτώσεις που αυτό 

είναι εφικτό και θα υπογράφονται κατά περίπτωση, μόνο από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, με αναφορά στοιχείων υπαλλήλων για την 

παροχή πληροφοριών. 

γ. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η 

φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις 

ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης 

συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του 

νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται με την αποστολή 

αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

 

Άρθρο 3 

Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης, προμήθειας υγειονομικού 

υλικού, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αριθμ. 49 της 4/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης του 

Προέδρου της Ρ.Α.Λ. (Β΄ 909)» (Β΄ 2361), ορίστηκε ότι διατηρείται σε ισχύ το 

παρόν άρθρο. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την 14-03-2020, ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος, 

δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας 

περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η 

οποία στην συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, και προμήθεια υγειονομικού υλικού, 

όπως αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), όπως και στην 

προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού 

πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της Αρχής, και την πραγματοποίηση 

τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0EFRgZ1isVwxqGTF9NRHElPENnjRLG6TaPxyflf-IT
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Άρθρο 4 

Λειτουργία του Δ.Σ. της Αρχής 

Με την παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αριθμ. 49 της 4/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης του 

Προέδρου της Ρ.Α.Λ. (Β΄ 909)» (Β΄ 2361), αποφασίστηκε η παύση της ισχύος του 

παρόντος άρθρου. 

(Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων μπορεί να λαμβάνει χώρα διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, 

οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.) 

 

Άρθρο 5 

Δημοσίευση 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και 

άρχεται η ισχύς της. 

 

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

 

53. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1048 της 16/17.3.2020 «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης 

στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των 

μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του 

κορωνοϊού» (Β΄ 910) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και 

προαγωγή της υγείας -ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 54/Α΄/2020).  

2. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν. 2969/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 94/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18, τ. ΥΟΔΔ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις Αριθμ. 

39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και Αριθμ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0EFRgZ1isVwxqGTF9NRHElPENnjRLG6TaPxyflf-IT
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5294ΕΞ2020/17.01.2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση 

της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

6. Την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/2020).  

7. Την αριθμ. πρωτ. Οικ.1632/13-3-2020 επιστολή του Υπουργού Υγείας, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

1. «Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές 

επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και εξακοσίων 

κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol. 

και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του 

Στρατού, καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε., 

PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ 

Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA A.B.Ε.Ε. προς τον 

σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της 

δημόσιας υγείας». 

 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της υ.α. Αριθμ. Α.1055 της 

20/23.3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17-3-

2020) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δωρεάν 

διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής 

αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την 

αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού»» (Β΄ 992) 

2. Η ως άνω αναφερόμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη για παραλαβή και κατανέμεται 

ανά τελωνείο ως ακολούθως:  

Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ (% vol) 

1 Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   19,378 94,8 - 96,4  

2 ΛΑΥΡΙΟΥ  8,0 93,5-96,5  

3 ΛΑΥΡΙΟΥ  9,0 94,7-96,4  

4 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   0,813 94,5 

5 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   0,813 94,5 

6 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   0,813 94,5 

7 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   0,813 94,5 

8 Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ 10,548 93,6-96,4 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85L2bCPcMWql5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue2tfE_7utszWbV4qPnRpqZ3zn8QTn6DRNq7aCUHrzqU
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9 Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ 4,828 

10 ΑΘΗΝΩΝ 0,132  94 

11 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4,837  96,3 

12 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14,171  

 

96,2 
13 ΑΘΗΝΩΝ 10,490 

14 ΑΘΗΝΩΝ 6,994 

15 ΑΘΗΝΩΝ 4,546 

16 ΛΑΡΙΣΑΣ 13,463 

17 ΛΑΡΙΣΑΣ 13,0 96,3-96,5 

ΣΥΝΟΛΟ  122,6  

 

Άρθρο 2 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.  

 

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

 

54. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 18087 της 

13/17.3.2020 «Τροποποίηση ωραρίου εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας 

(γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 913) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 1 παρ. 6 της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ 27.06.2006 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄769), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/ 

14757/25.07.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄1659).  

2. Την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82N4-Rv5pd915MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaou3cso4pl3LVw1kMYsHYJoZPMjWwrZe3-oT5ZiHC1G
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3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID – 19, τροποποιείται το ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα 

Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Υγείας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της 

παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

• Ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) του 

Υπουργείου Υγείας: 09.30 - 13.30.  

• Ωράριο εισόδου κοινού στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υγείας: 12.00 - 13.30.  

 

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

 

55. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 4647 της 17/17.3.2020  

«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού  COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 914) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

β) Της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» 

(Α΄ 64),  

γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως 

ισχύει,  

δ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,  

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (Α΄ 98),  

στ) Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 

κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).  
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3. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».  

4. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID - 19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και 

αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.  

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

σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Εκ περιτροπής εργασία 

1. Καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας.  

2. Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό 

δυναμικό και την αποστολή της Υπηρεσίας, κατανέμονται ομάδες προσωπικού που θα 

παρέχουν εκ περιτροπής εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία καθώς και εργασία εξ 

αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

3. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις 

κείμενες διατάξεις, δηλαδή υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά 

νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε 

ανοσοκαταστολή, δύνανται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία κατά 

την κρίση των οικείων Προϊσταμένων. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και στην 

περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, μετακινούνται 

από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις χωρίς συναλλαγή (back office).  

4. Για τον καθορισμό των ομάδων της παραγράφου 2, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 

του προσωπικού που υπηρετεί στην οργανική μονάδα, στο οποίο δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές 

κάθε φορά ορίζονται στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 

υπουργικές αποφάσεις, οι υπάλληλοι που έχουν λάβει την άδεια ειδικού σκοπού και οι 

υπάλληλοι που έχουν λάβει ειδική άδεια απουσίας του άρθρου εικοστού πέμπτου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64).  

5. Στην περίπτωση υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, οι αρμόδιοι 

προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση 

του ανατιθέμενου έργου. Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ 

αποστάσεως εργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης περιορίζουν τις μετακινήσεις 

τους στις απολύτως απαραίτητες και είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν 

υπηρεσιακών αναγκών.  

6. Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε δυο 

(2) ομάδες που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην 

υπηρεσία και η άλλη εργάζεται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.  

7. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη 

ομάδα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων και προϊσταμένων ή αναπληρωτών τους, 

της παραγράφου 6, αποχωρεί και εργάζεται εξ αποστάσεως, λαμβάνονται τα 
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απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο χώρο 

της υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού 

ασφαλείας ανάλογα με την περίσταση.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμός προσωπικού ασφαλείας 

1. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, εφόσον η 

φύση του αντικειμένου και των καθηκόντων των υπαλλήλων το επιτρέπει και 

λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της υπηρεσίας, 

παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία και ορίζεται προσωπικό ασφαλείας, για την 

αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων. Στην 

περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της 

Υπηρεσίας, όπως για λόγους πρόσβασης και έρευνας στο αρχείο, αυτή 

πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο προκειμένου να 

διασφαλιστεί η περιορισμένη φυσική παρουσία και αφού ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα προφύλαξης. 

2. Κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει με την έκδοση της παρούσας 

προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα 

με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 3 

Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων 

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται μόνο για 

επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων τους, με χρήση συστημάτων 

τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.  

 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση στην οποία 

υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. 

Οι προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον 

Υπουργό ή στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, 

ενημερώνουν σχετικώς τη Διεύθυνση Διοικητικού.  

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκληση ή 

τροποποίησή  της.  

 

----------.---------- 
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56. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 της 17/17.3.2020 «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς 

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

 

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 περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 και της περίπτωσης ε΄ της 

παρ. 4 αυτού.  

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64).  

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

10. Την 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).  

11. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).  

12. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

13. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19020/17.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n1A4wuB4Mo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaCPbgUOGSTw9EMjHGYgxyORMU0b6yNvi5K66IWqM8Cc
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Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 

31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό 

του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 

47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).  

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κτλ.) (ΚΑΔ 4741).  

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 

υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (ΚΑΔ 4742).  

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).  

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).  

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).  

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 κτλ.) (ΚΑΔ 4753).  

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754).  

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 κτλ.) (ΚΑΔ 4759).  

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κτλ.) (ΚΑΔ 4761).  

11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4762).  

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).  
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13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764).  

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).  

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κτλ.) (ΚΑΔ 4771).  

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772). 

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 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).  

18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).  

19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 

από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου 

πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό 

εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο 

μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).  

20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779).  

21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, 

σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).  

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, 

ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).  

23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής 

λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).  

24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).  

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με 

εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service 

κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν 

επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).  

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).  

27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, 

καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε 
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πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).  

28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).  

29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κτλ.) (ΚΑΔ 7721).  

30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).  

31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).  

32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).  

33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).  

34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).  

35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).  

36. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).  

37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).  

38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 

9104).  

39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, 

χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 

απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε 

απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200).  

40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).  

41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε 

προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9312).  

42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).  

43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε 

προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9319).  

44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).  

45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).  

46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).  

47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).  

48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701).  

49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767703).  
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50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, 

καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 

47767710).  

51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για 

διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767711). 

52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 

47767712). 

53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 

56292002).  

54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).  

55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις 

δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 

πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).  

56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601).  

57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).  

58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).  

59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ 96091908).  

60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).  

61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).  

62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες 

και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).  

63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).  

 

Άρθρο δεύτερο 

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι 

κανόνες:  

1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης 

ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης 

που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.  

2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και 

των αεροδρομίων της χώρας.  

3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που 

λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε 

εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων 

των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 

ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.  
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Άρθρο τρίτο 

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται δια της 

παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την 

προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την 

ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.  

 

Άρθρο τέταρτο 

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. 

 

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

 

57. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030 της 17/17.3.2020  «Επιβολή του μέτρου 

της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916) 

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

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134 της 14/15.4.2020 «Παράταση ισχύος της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών 

με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β΄ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 

23.00» (Β΄ 1419) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου 

στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄  916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00.» 

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

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837 της 13/13.5.2020 «Παράταση ισχύος της 

με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β΄ 916) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020 

και ώρα 23.00» (Β΄ 1839) , ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της, 

η ισχύς της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916), όπως είχε παραταθεί με την υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25134/14.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1419), έως και τις 

15.6.2020 και ώρα 23.00». 

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

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36806 της 14/14.6.2020 «Παράταση ισχύος της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6a53zs3N5l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZX1nk4oLGzs6pIn_G_w_jbKejQAIdis_rGIx9zm18DJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ciLegIW2m5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtetUR8itVoSNGhCDfTeJLIycE-cEZU94XcXsQ-wTQ4qA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t3VVDiksYNtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUcSwk84DJ_o2CtsWoG8D7O2_79ckCEuXr-oI9wf_59r
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υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β΄ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από τις 

15.6.2020 έως και τις 30.6.2020» (Β΄ 2280) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται εκ νέου, 

από τη λήξη της, η ισχύς της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916), όπως είχε παραταθεί με την υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25134/14.4.2020 (Β΄ 1419) όμοια απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών και με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.29837/13.5.2020 (Β΄ 1839) όμοια απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, έως και τις 30.6.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 

αυτού.  

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

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

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

6. Την από 17.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 

τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης [2004] L 016/44.  

8. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 πλήττει, κατά την παρούσα 

περίοδο, το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

9. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19029/17.3.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8L25yp9NHeBbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVwa-yCPFsnsvyigkVv08A_QW80HQfw9FSRsyWWRbD7N
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δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 

ελληνική επικράτεια.  

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας 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. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 και 

ώρα 06:00 έως και 18.4.2020 και ώρα 06:00.  

4. Η απαγόρευση της παρούσας 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 της άμεσης ένταξής τους στη διαχείριση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας,  

β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ 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 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,  

ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη 

μεταφορά αυτών, καθώς και,  

στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit).  

5. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας 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. 

«6. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι πολίτες της Δημοκρατίας της 

Σερβίας, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε 

μέσο εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.36855/14.6.2020 (Β΄ 2281) 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

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

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με 

τον εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο και τον κατ΄ οίκον περιορισμό των εισερχομένων 

προσώπων από τα αεροδρόμια προέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 

της Αεροπορίας [Λίστα Α και Λίστα Β του Οργανισμού European Union Aviation 

Safety Agency (EASA)].». 

Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη 

- Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37667 της 16//16.6.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών “Επιβολή του μέτρου 

της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 916)» (Β΄ 2378). 

 

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

 

58. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 

/315/οικ.8030 της 18/18.3.2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε 

άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» (Β΄ 

928) 

(Καταργήθηκε από την παρ. 2 της υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/2020 «Επέκταση 

της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για 

σοβαρή λοίμωξη από COVID 19» (Β΄ 1800), κατωτ. αριθ. 274). 

 

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

 

59. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 19009 της 

17/18.3.2020 «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID» (Β΄ 

929) 

(Καταργήθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργού Υγείας Αριθ. Α1ε/Γ.Π. 38239 

της 18/21.6.2020 «Κατάργηση της υπ΄ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/ 17-3-2020 

απόφασης του Υπουργού Υγείας: «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID - 19» (Β΄ 929)» (Β΄ 2457). 

 

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

 

60. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419 της 

18/19.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» 

(Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.27531 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/ 18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 930) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1634) ορίστηκε ότι: 

«Η ισχύς της με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oeKAuTKOuiXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtenmr-L8hngau1CBu954NILXhfYbrVWCEMw_EGYhqMsf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CAJv6zz1EDZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc45tcKf9x-4hjbwNh33h1eQAl6KimFKJUy4YQNA7_l1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CAJv6zz1EDZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc45tcKf9x-4hjbwNh33h1eQAl6KimFKJUy4YQNA7_l1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ogwUOGs3KFvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMYHbd3MomLP6ZsZ0c1Fcs53FiR8wYIh2fZC-8nHFxE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gT_tzscofB95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudhisEaF5i6d_EkJfSDTM6VhU7h2MT_S23UTPCaSSoxc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gT_tzscofB95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudhisEaF5i6d_EkJfSDTM6VhU7h2MT_S23UTPCaSSoxc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXz6z6QMPvqfbQvti6p-A0Wbeqq1RsETTPzV3cxAnZqE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mPxYi6BtTSp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXetLszm-mPISPV80o_6SMBYG8tSB12TSrIqc4d3sAlh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRFMrVraS0vzlDTh2mluPDHyHIs_LQ_Jq_12fePB7ESD
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προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

με την ονομασία “Ξενώνες φιλοξενίας νέων” (Youth Hostels), στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930), 

παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

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

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 

ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.  

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

192).  

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την 26036/12.12.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών 

και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση 

και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων» (Β΄ 3510). 

9. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

10. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19417/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 

30.4.2020, των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες 

φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19.  

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας ξενοδοχειακά 

καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου στα οποία διαμένουν ένοικοι, η προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 22.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020. 
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----------.---------- 

 

61. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420 της 18/18.3.2020 «Επιβολή του μέτρου 

της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών 

ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των 

επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό 

διάστημα από 18-3-2020 έως και 20-4-2020» (Β΄ 931) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Yπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών – 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25770 της 17/17.4.2020 

«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18-3-2020 (Β΄ 931) έως και τις 20.5.2020» (Β΄ 1473) 

ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18.3.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των 

σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών 

υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και 

ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020» 

(Β΄ 931) έως και τις 20.5.2020.» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Yπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προσταςίας 

του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών - 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31442 της 20/20.5.2020 

«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) έως και τις 24.5.2020» (Β΄ 1939), ορίστηκε 

ότι: «Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων 

χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των 

επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό 

διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020» (Β΄ 931), όπως είχε παραταθεί με την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hq4cybmqUz55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYD2bGCEez6trXRYUHRMK_3mDnWTk3so7ZuRfqsVK14X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWazumnOIQHBBoMpZD0IBGPPSnKEj2XowKbZLkBz5Y1Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u_IHzLbdDJFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUEFAM8CnjVBNU0cT7vqVb0hhT1hqPCI_kaspYhgXxbG
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υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25770/17.4.2020 (Β΄ 1473) όμοια απόφαση, έως και τις 

24.5.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 

ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.  

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

192).  

3. Tο π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

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

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

7. Tο π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

9. Το π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 

(Α΄ 61).  

10. Την αριθμ. Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 

«Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές 

υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών 

ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).  

11. Τον ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273).  

12. Την αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 

«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών 

υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της 

δραστηριότητας» (Β΄ 449).  

13. Την αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 

«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) 

σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444).  

14. Την αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 

«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αρ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων 

λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ. 23 

Γενικού Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 748).  
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15. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19.  

16. Την αριθμ. Β1αΒ2α/οικ. 19022/17.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 

20.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID:  

1. Όλων των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που 

δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 

50/29.4.2013, όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών 

ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές 

εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).  

2. Όλων των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που δραστηριοποιούνται κατά 

τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 ««Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση 

άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 

παραλίες» (Α΄ 61).  

3. Όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, που 

δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), καθώς και της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 

έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - 

απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β΄ 449), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την αριθμ. 2133.1/50848/2018/4.7.2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 

έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - 

απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας”» (Β΄ 3324).  

4. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που 

δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 απόφασης του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 

20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444).  

5. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και 

ταχυπλόων σκαφών, που δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ.  

2122/10/19.5.2004 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του 

Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και 

ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 748), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 

2133.1/43348/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 “Εκμίσθωση 
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μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του 

αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 2390).  

 

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

 

62. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421 της 18/18.3.2020 «Επιβολή του μέτρου 

του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) 

αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 932) 

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 περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 

β΄ της παραγράφου 4 αυτού.  

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

3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογία προοδευτικής 

αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες εκ των 

οποίων έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της σύνδεσης με την Ελλάδα.  

7. Την αριθμ. Β1α/οικ.19418/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο Μόνο 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) 

θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από οποιονδήποτε 

γεωγραφικό προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών 

από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.  

2. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 

και ώρα 07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.  

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tsBj6M1n7OB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWHoUqwf8DlFtVIomgPL35EjtSgolNdfNEpjF-9Z_HjJ
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63. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ. 

19627 της 19/19.3.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 934) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42). 

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

άλλες διατάξεις » (Α΄ 31). 

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

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄3051). 

8. Την αριθμ. Β1α/οικ.19021/17.3.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του 

ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-14), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 

του άρθ. 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 

εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (75.500.000 €). 

9. Το από 18/03/2020 ηλ. μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη 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, 

αποφασίζουμε: 

 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για 

την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, 

με το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(75.500.000 €), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 

πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42). 

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού και ως ακολούθως: 

(Ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€) για την αγορά ατομικών ειδών 

προστασίας από τον COVΙD-19.) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87qb6-y6MRoR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubW3cTKNZWL4vdXp9d7HSKX7Eg_K8rOc6FbfmieXPPfw
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Ποσό εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000€) για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ. 

«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον 

προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και 

λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας». 

Το μέσα σε «» εδ. αντικατέστησε, δυνάμει της απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Υγείας Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201 της 14/21.5.2020 «Τροποποίηση-συμπλήρωση της 

Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα 

“Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού”» (Β΄ 1940), τα αρχικά εδ. «Ποσό 

δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού 

για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ. Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων 

ευρώ (26.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη 

ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ» της παρούσας. Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. Β1.α/οικ. 30201/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, 

η με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.» 

(Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) για αποζημίωση πρόσθετης 

απασχόλησης του επιπλέον προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες).) 

«Ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) για την αγορά ατομικών 

ειδών προστασίας και υλικών». 

Το μέσα σε «» εδ. αντικατέστησε, δυνάμει της απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Υγείας Αριθμ. Β1.α/οικ. 35223 της 9/15.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας, «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄394), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 2321), τα εντός () άνω εδάφ. Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. 

Β1.α/οικ.35223/2020, ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, η υπ΄ αρ. 

Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας, ισχύει ως έχει.»  

Ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) για 

ανταλλακτικά, συντηρήσεις και επισκευές μέσων ξηράς. 

Η κατά τα ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν περιλαμβάνει το κόστος 

φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, επίταξης κινητών και ακινήτων και 

λοιπών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aTfRily6hNLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaKGpbGABe4uKlN3HG7FthnhIqUesmEHA_4UozovLmpI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8noyF6ARJ3CMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcJhrq9X6ZBkoesAGfPfW7Mil8kOzmp4H1p2-PoeYsfm
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64. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738 της 

19/19.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, 

Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και 

των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

20.3.2020 έως και 2.4.2020» (Β΄ 936) 

  

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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 

ε΄ της παραγράφου 4 αυτού. 

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

192). 

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

8. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

9. Την αριθμ. Β1α/οικ.19730/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων 

υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των 

κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών 

γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο 

της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα 

από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 εισήγηση 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19 ως ακολούθως: 

Αναστέλλονται: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8M1rOPJZOA0V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVtPVoIU8YjVD6ugYY4L6LfgnC4PvlS8QqaKUjTk7p0c
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α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, 

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και 

πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και 

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως. 

2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των 

έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-

Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των 

κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο». 

 

Άρθρο δεύτερο 

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω-

Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα 

κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 

εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν. 

 

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

 

65. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 20.3.2020 

«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) 

Κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155. 

Με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για οφειλέτες που 

αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν 

εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 

4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη 

καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για 

οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να 

χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από 

τον πιστωτή». 

Για τη δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς 

υπογραφή, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo


356 
 
 

πανδημίας COVID-19, βλ. την απ. Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων Αριθμ. 970/003/2020  (Β’ 5976), κατωτ. αριθ. 1026.  

 

Έχοντας υπόψη:  

1.  Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 

του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την 

παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.  

2.  Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την 

προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.  

3.  Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:  

 

ΜΕΡΟΣ A: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο πρώτο 

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας 

1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, 

Α΄ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:  

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και 

την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, 

ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).  

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 

3402). 

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά 

παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 

3808 και ΕΧ 3824).  

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη 

για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 

γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη 

λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ 

ΕΧ 2207).  

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται 

σε έξι τοις εκατό (6%)».  

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021» 

Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 39 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

κατωτ. αριθ. 909, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 10 του ν. 

4787/2021 (Α΄ 44), κατωτ. αριθ. 1206. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nU6nj2vaedAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfbECWXrsT3DU62tTqeWDI2385jWnApptX8IeHzIzP-l
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
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«Άρθρο δεύτερο 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

Βλ. και την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α. 

1209 της 23/23.9.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που 

προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της 

“Δήλωσης COVID” για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί 

βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» 

(Β΄ 4099), κατωτ. αριθ. 741. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), κατωτ. αριθ. 810 

ορίστηκε ότι: «Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

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

4683/2020 (Α΄ 83), νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς 

εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και 

γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία 

στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών.» 

Για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 

2020 προκειμένου να διορθωθούν, από τους φορολογουμένους, λάθη ή 

παραλείψεις τους, μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2020, βλ. την απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

Αριθμ. Α. 1243 της 30.10/9.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 

1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 

3579)» (Β’ 4914), κατωτ. αριθ. 880. 

Bλ. για τον καθορισμό νέων προθεσμιών για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» 

ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 

και άλλες συναφείς ρυθμίσεις, την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων Α. 1253 της 20/23.11.2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 

(Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 5180), κατωτ. αριθ. 921. 

Για ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις υπέρ ιδιοκτητών ακινήτων που έλαβαν 

μειωμένο μίσθωμα κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, βλ. το άρθρο 36 και την 

παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), κατωτ. αριθ. 1270. 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, 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, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% 

του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ 

κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που 

προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος 

του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του 

μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU67ucgcE4KfDjykoeVEtoCebulQGi5KpURAJin8qFLS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gGw4_-MmrWDnPk8SDq3KU6-y5OWdjGFqqzi-iN_Uu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV6cOtFw3C0dnYZfQVNGO6JPFK4_cvI-waa6zh_purAL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SruZUnbIrnrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxOd3fKtm8_OCisn4k54_Un9MO_GlsdJX2F4Eyiv3wy
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εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί 

έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, 

που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της 

επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και 

δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και 

σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω 

συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν 

συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, 

αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.  

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 

μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης 

εργαζομένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο 

εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος 

συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την 

επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 

Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 

339, ορίστηκε ότι: «Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των 

περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, 

συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά. Ειδικά για τους εκμισθωτές 

της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών 

Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν 

εμπρόθεσμα. Ειδικά για τους εκμισθωτές του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική 

ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και 

εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα της παρούσας 

εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και 

οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ 

αλλοδαπού Δημοσίου. Οι διατάξεις της παρ. 1 που προβλέπουν παράταση 

προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 

εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής 

απόφασης ή προσωρινής διαταγής.» 
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3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των 

αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 

2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα 

οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, 

ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση 

στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου 

εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 

40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την 

έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, 

αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα 

στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις 

οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης 

εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά 

η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».  

Το άρθρο δεύτερο, όπως είχε συμπληρωθεί και τροποποιηθεί 

-με το άρθρο ενδέκατο της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108, 

-με το άρθρο 26 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155 και 

-με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218, 

-αντικαταστάθηκε, από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4690/30-

30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339. 

Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α. 

1139/2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου”» 

(B΄ 2269), κατωτ. αριθ. 402. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α1171/2020 «Εμπρόθεσμη υποβολή της “Δήλωσης Covid” του 

άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 

(Β΄ 3048), κατωτ. αριθ. 557. 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7Zmlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemiwS09Om_D_APfIdC5gcOSoL7Zol87EYpkOxTRIClJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxn9XsfcKdISpS3MwcbQ8IjcVSbAl5weHSJfXg4URtG
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Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1228/2020 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους 

και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή 

μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582), κατωτ. αριθ. 825. 

«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την 

οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικά και 

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και 

για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Ο μισθωτής 

επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να 

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

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 

τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 

2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου 

εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις 

μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή 

το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και 

δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω 

των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των 

προϋποθέσεων της παρ. 2.»  

Η παρ. 5, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/30-

30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 

του άρθρου 3 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α.1135/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219), κατωτ. αριθ. 390. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α. 1164/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867), κατωτ. αριθ. 

529. 

Εκδόθηκε η υ.α. A. 1214 της 24/28.9.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων 

επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020» (Β’ 4181), κατωτ. αριθ. 

760. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1228 της 14/16.10.2020 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με 

ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με 

τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582), κατωτ. αριθ. 825.  

«6. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY533U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQZqnhj7qx9FSJ4y-H8e5slC0y2A_SO7NOPUok-OWuJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbWrjC-1TEesRQXxH4v6GItQOJUAsyxO8mj_2Loe0ulY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuzZPbnBk0IPLP6bISbz6ZRxLoXSVjUiznPokJFLJr4
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δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού 

μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το 

τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 7. Για την 

εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του 

μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% 

μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του 

πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται 

ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της 

παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν, για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020 και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 

μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης 

εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 και με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους».  

Η παρ. 6, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4722/15-

15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 

του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909. 

Εκδόθηκε η υ.α. A. 1213/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% 

του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020» (Β’ 4180), κατωτ. αριθ. 

758. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1225/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% 

του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 4469), κατωτ. αριθ. 

805. 

Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α. 

1230/2020 «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου 

θέματος για την υποβολή της “Δήλωσης COVID” στις περιπτώσεις που έχει 

επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)» (Β’ 4620), 

κατωτ. αριθ. 832. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1252/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 5203), κατωτ. αριθ. 926. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1251 /2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204), κατωτ. αριθ. 927. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1063/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtazIYzLR1Fyt_tOt7pcyArj5tIuQrza1KSxFvvZ0It3p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsAQ8oQIbgZpW8QuTlSqX5IfdsIBFG_3zLI-Ss_7urz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8p5DRVuzap3nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSyoAQYkqSMeodscrf5Dphx_pR8n3sTUOYnPB42xRTXF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaCz0JmTAyO31Y3G8YI6GXQfCjJP7fUJysLS3w1e7D4d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2ox_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVn8-IkmdH2vh7edRVyUQ6C9mIlMotvbpgS72MMw7zE6
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μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β΄ 

1156), κατωτ. αριθ. 1205. 

«7. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε για 

τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε 

επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 

οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484), και για 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 διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες 

επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα 

οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, 

στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου 

συμβίωσης εργαζόμενου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1252/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 5203), κατωτ. αριθ. 926. 

8.α. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε 

επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία 

έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή 

κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία 

πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος αρχής γενομένης 

από τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1251 /2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204), κατωτ. αριθ. 927. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1274/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577), κατωτ. αριθ. 978. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVLInmYmTciasDijYhtmFx3izv5ghd_WosANm_sJ9Wpa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVLInmYmTciasDijYhtmFx3izv5ghd_WosANm_sJ9Wpa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaCz0JmTAyO31Y3G8YI6GXQfCjJP7fUJysLS3w1e7D4d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2ox_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVn8-IkmdH2vh7edRVyUQ6C9mIlMotvbpgS72MMw7zE6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiNwPZS1vc2Dt--hxiiMxxlTyrJVC8uwLYAqG5D-v-c
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Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1025/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021» (Β’ 538), κατωτ. αριθ. 1119. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1063/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β΄ 

1156) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 2075/20.05.2021), κατωτ. αριθ. 1205. 

Βλ. και την υ.α. ΓΔΟΥ 400/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1613), 

κατωτ. αριθ. 1264. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1101/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021» 

(Β’ 1761), κατωτ. αριθ. 1292. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 500/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2225), 

κατωτ. αριθ. 1347. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 615/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830), 

κατωτ. αριθ. 1412. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1139/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β’ 

2738), κατωτ. αριθ. 1402. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 809/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3274), 

κατωτ. αριθ. 1460. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 872/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3921), 

κατωτ. αριθ. 1521. 

β. Τα οριζόμενα στην περ.  α’ ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας 

κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος 

συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως 
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του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει 

υποκατάστημα η επιχείρηση.  

9. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως επαγγελματικές και οι 

μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων 

που λειτουργούν εντός χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες 

υπηρεσίες Υπουργείων ή υπεκμισθώνονται από αυτές, καθώς και εντός κτιρίων που 

στεγάζουν υπηρεσίες αυτών».  

Οι παρ. 7, 8 και 9 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909. 

Βλ. και την υ.α. Α. 1058/2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού 

ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για 

την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης 

περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1072), 

κατωτ. αριθ. 1090. 

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο 

και Ιούλιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση 

επιχείρησης, 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 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους 

επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση της περ. α΄ της παρ. 8, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών 

μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες 

επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α΄ της παρ. 8.». 

Η παρ. 10, 

-που είχε προστεθεί με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α’17), κατωτ. αριθ. 1104, 

-αντικατασταθεί, από τότε που ίσχυσε, από το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), 

κατωτ. αριθ. 1127, 

-τροποποιηθεί και διαμορφωθεί στο σύνολό της από το άρθρο 44 του ν. 

4797/2021 (Α΄ 66), κατωτ. αριθ. 1270, 

-τροποποιηθεί από το άρθρο 110 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), κατωτ. αριθ. 1319,  

-τροποποιηθεί και διαμορφωθεί στο σύνολό της από το άρθρο 151 του ν. 

4808/2021 (Α΄ 101), κατωτ. αριθ. 1392,  

-τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 

45 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), κατωτ. αριθ. 1443. 
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Είχε εκδοθεί η υ.α. Α. 1025/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021» (Β’ 538), κατωτ. αριθ. 1119. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α. 1063/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β΄ 

1156) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 2075/20.05.2021), κατωτ. αριθ. 1205. 

Βλ. και την υ.α. Αριθμ. ΓΔΟΥ 400/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1613), 

κατωτ. αριθ. 1264. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α. 1101/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021» 

(Β’ 1761), κατωτ. αριθ. 1292. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α. 1114/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021»  (Β’ 2149), κατωτ. αριθ. 1337. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. ΓΔΟΥ 500/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2225), 

κατωτ. αριθ. 1347. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Α.1139/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β’ 

2738), κατωτ. αριθ. 1402. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. ΓΔΟΥ 615/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830), 

κατωτ. αριθ. 1412. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 615/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830), 

κατωτ. αριθ. 1412. 

Εκδόθηκε η υ.α Α. 1167/2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 3201), κατωτ. αριθ. 1454. 

Εκδόθηκεη υ.α. ΓΔΟΥ 809/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2jfSGGc_Xc7JA3vYvzQx6Ug1phOYuOcvTsYCJ90rkF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd3VqIpVTOh3FSToEljT2nZbrICJnO5n48IrAfVOTGqD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNvuCD_sZmsXnkhyt-V5OiVx1K0jLtpe3mMuU96tTKx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNvuCD_sZmsXnkhyt-V5OiVx1K0jLtpe3mMuU96tTKx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGunNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYvATORmjKnqE4v6BCUfaZq5fmEfncaNyJtBpyXch_Nm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGunNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYvATORmjKnqE4v6BCUfaZq5fmEfncaNyJtBpyXch_Nm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pGa6p_-PeN0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVVrIAOJAIlBgr8IwQffLowjCuKCf57SOEoTWde-veSP
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πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3274), 

κατωτ. αριθ. 1460. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 872/2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των 

εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3921), 

κατωτ. αριθ. 1521. 

 

Άρθρο τρίτο 

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας 

Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής 

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου 

προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται 

μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά 

δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής 

διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του 

παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170).  

 

Άρθρο τέταρτο 

Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων 

Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παρ. 1Α και 1Γ του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

(Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25):  

1. (Προστίθενται λέξεις μετά τις λέξεις «COVID-19» στην παρ. 1).  

2. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 1).  

3. (Προστίθενται λέξεις μετά από τις λέξεις «και ανά περιοχή» στην παρ. 2).  

4. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 2). 

 

Άρθρο έκτο 

Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων 

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να 

χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblXYUzQzFcs2G0ZCFGcmhAKNHnixFHUBUipOqGuwMbt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85ahmFUsjffItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtepPrfqXCKW8Kcz0lPS--5bYcOP12TcYepCF9Tab8XqS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι 

οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την 

υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.  

Εκδόθηκε η υ.α. 37674/2020 «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291), κατωτ. αριθ. 

158. 

Βλ. και την  υ.α. 39162 ΕΞ 2020/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 1457), κατωτ. αριθ. 195. 

Εκδόθηκε η υ.α. 41787/2020 «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 1612), κατωτ. αριθ. 224. 

Βλ. και την υ.α. ΓΔΟΥ 199/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460), κατωτ. αριθ. 628. 

Βλ. και την υ.α. ΓΔΟΥ 217/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948), κατωτ. αριθ. 706. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 245/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752), κατωτ. αριθ. 857.  

Εκδόθηκε η υ.α. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ 

ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/2020 «Καθορισμός του 

πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 

4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα 

δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 5462), κατωτ. αριθ. 962. 

Εκδόθηκε η υ.α. 24101/2021  «Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19» (Β’ 757), 

κατωτ. αριθ. 1141.  

Εκδόθηκε η υ.α. 29013/2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ 

εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 

λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 

19.» (Β΄ 900), κατωτ. αριθ. 1161. 

Βλ. και την υ.α. 168038/2021 «Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων 

στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου 

με ειδική αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών 

Αθλητικών Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την 

επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο 

αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και 

επικαιροποίησης» (Β΄ 1593), κατωτ. αριθ. 1263. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf_Zez3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUsjKeiEhZQGhVo8ybeyF7ic5ooCTrLZG4BVGHIaiAWv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtacDzwU1oXp1Dj69XQtm7Zw93lG2R1XOY-zvsnUcHZhZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ_g2h49y3W4XdBiUuvhudfY6SwCO5fIckp_to0B4rey
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZN4amWJOqe0crJMewBOx7_Gt1ZG7UNkxlquz2zxO-c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y8a1mBc4GbvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWx4GlM_4GDnlnYdCrQ0E8GrR7Krs46r_Gx09B32jeWc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88xIkU40Mlr95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaW1DjhoJWzcJ4A9FScX-Ut4_oeauWsOIra4PdpKo-Id
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bHc7PiyV98R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQrJzjeyKWBGqN4PqHtbkptPXUxNS4Q0AbIWqa3XWjoT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lj0jDA0wBri4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbIsfGCVm2lOnyQfBH5VEKygG0DhvgY28grnJ_1QojHr
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Βλ. και την υ.α. 192483/2021 «Καθορισμός του πλαισίου, των όρων, των 

προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του 

άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα 

δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 1826), κατωτ. αριθ. 1302. 

 

«Άρθρο έβδομο 

Στήριξη ανέργων 

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως 

ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 

απασχολουμένωνασφαλισμένων 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 πρώτου 

τετραμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης 

της.  

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ.: οικ. 37453/963/2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής 

επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β’ 4172), κατωτ. αριθ. 758, ορίστηκε ότι: 

«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 εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου ή του 

Αυγούστου 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 της 

υπ’ αρ.οικ. 24760/550/22-6-2020 (Β’ 2484) κοινής υπουργικής απόφασης, 

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).» 

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παραγράφου 

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).  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της 

παραγράφου 1 και να ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.»  

Το άρθρο έβδομο, που είχε τροποποιηθεί από  το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQyUiJiQdGL9Uk7NZ_i9Dcrx9mHXu66i6lY61Ms3jdD2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rJvj2NJOGAHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfe9dW_NkIz6h55rGnInS5k5gQqNiQxe9Zq4DeihBRPf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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αντικαταστάθηκε στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 9 του ν. 4684/25-25.4.2020 

(Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 24760/550/2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής 

επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β΄ 2484), κατωτ. αριθ. 444. 

Για την παράταση της διάρκειας των ανωτέρω επιδότησης, επιδόματος και 

βοηθήματος, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, 

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, εκδόθηκε η απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 47166/1180 της 

16/16.11.2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος 

μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β΄ 5051), κατωτ. αριθ. 906. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 8534/279/2021 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 

771), κατωτ. αριθ. 1143. 

Εκδόθηκε η υ.α. 23930/Σ.2598/2021 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας»  (Β’ 

1736), κατωτ. αριθ. 1290. 

 

Άρθρο όγδοο 

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών 

ατομικών επιχειρήσεων 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του 

ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 

(Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με 

τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες 

δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους». 

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες 

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν 

συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν 

γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα 

και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

Η δε «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από 

το άρθρο 4 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218, με το οποίο 

ορίστηκε ότι: «Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αναφέρεται η φράση 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmTyQDCuRrI4-JBATZcWrho0WFJzT0wTubpjeCfvsKL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQP0Ay3qUEDp6G7Fi18jpgt8stLySaFRnKdV7Y_R4uCW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MdJxpdyY2MN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudajxvW-AuHcIgJ_n05P5b5OTsLUn0DTbQJRiw9YkiYK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MdJxpdyY2MN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudajxvW-AuHcIgJ_n05P5b5OTsLUn0DTbQJRiw9YkiYK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3sfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXRwRDVx7o6XP7Jkf2-jZX6oWjBdO21tH2__8NAzV2--
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3sfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXRwRDVx7o6XP7Jkf2-jZX6oWjBdO21tH2__8NAzV2--
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
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«μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται με τη φράση 

«μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους».» 

Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την 

παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39162 ΕΞ 2020/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 1457), κατωτ. αριθ. 195. 

Εκδόθηκε η υ.α. Οικ.16604/3224/2020 «Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση 

Ειδικού Σκοπού» (Β΄ 1629), κατωτ. αριθ. 226. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 134 της 16/16.6.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 

την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β΄ 2377), κατωτ.  αριθ. 424. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 199/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460), κατωτ. αριθ. 628. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 217/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948), κατωτ. αριθ. 706. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 245/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752), κατωτ. αριθ. 857.  

Για την υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων οικονομικών ενισχύσεων της άνω παρ. 

και λοιπές ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 6 της υ.α. Α 1035 της 23.2/1.3.2021 «Τύπος και 

περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από 

μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 

2020» (Β’ 797), κατωτ. αριθ. 1149. 

«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 

η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τις κοινωνίες, αστικού ή 

κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τις συμπλοιοκτησίες οι οποίες 

δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους και 

για τις οποίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Οι διατάξεις 

της παρούσας εφαρμόζονται αναδρομικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020.». 

Η παρ. 1α προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. 

αριθ. 339. 

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-zFLpBf_Zez3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUsjKeiEhZQGhVo8ybeyF7ic5ooCTrLZG4BVGHIaiAWv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86k-uc3ngzthp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfGW5hCCePdgecBdjMBHLNn-7MfoEK5bYsZPGQjLYsLs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oeKAuTKOuiX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtec-_frFC7Jg0dnhzGb5wU0OwlMS5l_60fUV9Y9WjT4y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ_g2h49y3W4XdBiUuvhudfY6SwCO5fIckp_to0B4rey
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZN4amWJOqe0crJMewBOx7_Gt1ZG7UNkxlquz2zxO-c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8U8nXSeawf8x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub-OBeFqNXsSl51SUkG7LoDVyouIxTyJwmLTWx_EjFG5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 199/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460), κατωτ. αριθ. 628. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 217/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948), κατωτ. αριθ. 706. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 245/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752), κατωτ. αριθ. 857.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται 

μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 

του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν 

«παράταση» της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, «αναστολή της 

είσπραξης» «“παράταση” της είσπραξης» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το 

χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία 

καταβολής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους 

ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση 

λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42)». «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα 

εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής για 

τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από τις 20.3.2020.» 

Η μέσα σε «» λέξη «παράταση» αντικαταστάθηκε ως άνω, η μέσα σε «» φράση  

«αναστολή της είσπραξης» και τα μέσα σε «» τελευταία εδ. προστέθηκαν από τις 

περ. α΄, β΄ και γ΄ αντίστοιχα του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 30.3.2020  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Η λέξη “παράταση” αντικαταστάθηκε ως άνω, η φράση «αναστολή της 

είσπραξης» και τα μέσα σε «» δύο τελευταία εδ. προστέθηκαν με το άρθρο 10 του 

ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218, με το οποίο αντικαθίσταται το 

άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), κατωτ. αριθ. 108, το οποίο είχε αρχικά επιφέρει τροποποιήσεις ως άνω στην 

παρούσα παρ. 2. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, 

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ_g2h49y3W4XdBiUuvhudfY6SwCO5fIckp_to0B4rey
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZN4amWJOqe0crJMewBOx7_Gt1ZG7UNkxlquz2zxO-c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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
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ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1077), κατωτ. 

αριθ. 103. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

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

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 

1775), κατωτ. αριθ. 267. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού 

Covid - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 

2195), κατωτ. αριθ. 383. 

Για τη μη εφαρμογή της δυνατότητας καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που προβλέπεται από την παρ. 1 της υ.α. 

Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/2020 «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου 

επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 

2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» (Β΄ 2264), 

κατωτ. αριθ. 398, στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους 

επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2, βλ. την παρ. 7 της άνω 

υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/2020. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.21552/681 της 26/27.6.2020 «Καθορισμός 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

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

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει» (Β΄ 2599), κατωτ. αριθ. 465. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/2020 «Παράταση προθεσμίας 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 

επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4253), κατωτ. αριθ. 767. 

Για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 

δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ, οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, 

αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 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 παρόν άρθρο και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 32 ν. 4756/2020 (Α’ 235), 

κατωτ. αριθ. 936.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyqbKx31W7kGZDUG6fZ7CmLXrA1Ai3T1M_7jwD1MTav
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVuXy68geNMsvn5lFlm5ZEnyrwIyqCwY5b1gZqC1MnHC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVuXy68geNMsvn5lFlm5ZEnyrwIyqCwY5b1gZqC1MnHC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL899BPB_U8p_wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqZojztgIrozJUIETbnwkK-5El1qh40sQ5h7zy8CXNm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL899BPB_U8p_wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqZojztgIrozJUIETbnwkK-5El1qh40sQ5h7zy8CXNm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7Zml_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtazLg3B3mQONSbqnaIUn1pU1V9BTFP2FqLBdzPi2-ncL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-Slp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUmuf8GMXFdEc43N0WRj1sB6ABQRzF6Jp9rJ4xgO3imO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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Για δε την επανένταξη, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις, οφειλετών με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 

καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 τη ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 33 ιδίου άνω ν. 

4756/2020. 

 

Άρθρο ένατο 

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 

Το άρθρο ένατο, όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 6 άρθρου 2 του τίτλου Α.2. 

του Κεφ. Α΄ της υ.α. οικ.17788/346/2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), 

κατωτ. αριθ. 270, καταργήθηκε, από 15.6.2020, από την παρ. 9 του άρθρου 31 του 

ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339. 

 

Άρθρο δέκατο 

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου 

Με την παρ. 6 άρθρου 2 του τίτλου Α.2. του Κεφ. Α΄ της υ.α. οικ.17788/346/2020 

«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της 

αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), κατωτ. αριθ. 270 προβλέφθηκε ότι: Ο επιχειρήσεις - 

εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

μέρους των εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του 

παρόντος, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων 

των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως 

προς το ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68) και ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της 

επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων 

ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.  

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο 

εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί 

υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες 

κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε 

επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.  

2. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 

υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που 

απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο 

τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παρ. 1 στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».  

Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον 

e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

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

δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, 

όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-

9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161), 

κατωτ. αριθ. 130. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39551/Δ1.11831 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄ 3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773.  

Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 5474), κατωτ. αριθ. 964. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας 

Για την υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών για την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού του παρόντος άρθρου και λοιπές ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 6 της υ.α. Α 1035 

της 23.2/1.3.2021 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, 

της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της 

βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή 

αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 

φορολογικό έτος 2020» (Β’ 797), κατωτ. αριθ. 1149. 

Για ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις υπέρ φυσικών προσώπων η σύμβαση των 

οποίων ανεστάλη κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, βλ. το άρθρο 36 και την 

παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), κατωτ. αριθ. 1270. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8U8nXSeawf8x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub-OBeFqNXsSl51SUkG7LoDVyouIxTyJwmLTWx_EjFG5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPw-MOB9CMEGdnJ5H8zojAIuPF63dQmlBmAaOVU3em60
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1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην 

προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.  

2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, 

λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται 

να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, 

προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές 

περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να 

εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα 

παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Τίτλου Α.2 της υ.α. 12998/232/2020 (Β΄ 1078),  

κατωτ. αριθ. 104 ορίστηκε ότι: «Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 

2 Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) εφαρμόζεται μόνο σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ 

κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 

2018, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.» 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω 

ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για 

το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι 

άκυρη.  

γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω 

ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για 

χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.  

δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ 

κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού 

COVID-19.  

Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω 

εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης 

Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με 

οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.  

γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους 

κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
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ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Γ. α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο 

εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους 

εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω 

εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.  

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 

στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει 

λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους 

ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.  

γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν 

την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την 

υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.  

δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, 

δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ 

«ΕΡΓΑΝΗ».  

Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική 

Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης 

στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων 

συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται 

αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού 

λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης 

δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».  

Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

των υποπαρ. 2Α και 2Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. 12997/231/2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 

των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), κατωτ. αριθ. 84. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
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Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον 

e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

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

δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, 

όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104. 

Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την 

παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

Εκδόθηκε η υ.α. 13272/Δ1.4607/2020 «Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ. αριθ. 122. 

Εκδόθηκε, με ισχύ από 1.4.2020, η υ.α. οικ. 14199/249/2020 «Μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών 

του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) 

εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για 

την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» 

(Β΄ 1805), κατωτ. αριθ. 275. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά 

εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β΄ 2268), κατωτ. αριθ. 

401. 

Εκδόθηκε η υ.α οικ. 22964/1285/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την 

κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄ 

3371), κατωτ. αριθ. 612. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 34236/860 της 1/7.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται 

βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β΄ 3770), κατωτ. αριθ. 

679. 

Εκδόθηκε η υ.α. 39551/Δ1.11831 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄ 3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMNhpoFKcAWoMDZ1jJlvaQGupEsSzLf4alSW8YD9RWu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ogwUOGs3KFsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRU1dRoNcE0Hi8esEuipetl1Aw5vkVi7FpQuqprHmGFG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7ZmnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcz1G2OMKUM_ET9vPXUL9Acc-QQf3HTC8RHEYEuKgxtB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m3QhFb7Fmm_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdHcuyuwA3rv3PXV_4D0r-ysGhHvEZcOjdTtaq6pTHFn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
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Εκδόθηκε η υ.α. 39363/1537/2020 «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος 

των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για “ευπαθείς ομάδες 

εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β΄ 4262), κατωτ. αριθ. 774. 

 Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 42774/1072/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται 

βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706), κατωτ. αριθ. 845.  

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.    

Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

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

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 5474), κατωτ. αριθ. 964. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 «Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον 

μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 3208/108/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Ιανουάριο» (Β’ 234), κατωτ. αριθ 1079. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 4374/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» 

(Β’ 345), κατωτ. αριθ. 1095. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 9500/322/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Μάρτιο 2021» (Β’ 821), κατωτ. αριθ. 1154. 

Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 22547/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 

1683), κατωτ. αριθ. 1278. 

Εκδόθηκε η υ.α. 28631/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β’ 

2012), κατωτ. αριθ. 1318. 

Εκδόθηκε η υ.α. 47100/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β΄ 

2975), κατωτ. αριθ. 1430. 

Εκδόθηκε η υ.α. 51320/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 

3127), κατωτ. αριθ. 1441. 

Εκδόθηκε η υ.α. 58921/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Αύγουστο 2021»  (Β’ 

3637), κατωτ. αριθ. 1493. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYN7EUozEv8-eW-wau8aNSLxUrhqwrg7S1EdB8cWP_Oc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVqaxWYi4G7dINcKVQ6fq9wH7xj0pZdUcyJIqpHy7-T
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8hQFXG5tFjOx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYUEqGQvQLqvDGxmo-BTJhHqh4YBKhIRKoPTIhqXCRVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TXAtyC_EF0x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQOXkmOBj2jgTcGv9RUnJmNdAjUjLmwbbD27WlZbYmSJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Rui4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzqC0ugyACVeg7xzaFH5H4Fd7TanbhSBetRoE1wTOX0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Rui4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzqC0ugyACVeg7xzaFH5H4Fd7TanbhSBetRoE1wTOX0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4LnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTglsjJC1IO55SJZb96Z2BwsR00vuLvdMEoirvwoSlv2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4LnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTglsjJC1IO55SJZb96Z2BwsR00vuLvdMEoirvwoSlv2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_6-qePrlNKnHGuJ1lCBlwaHyFY92SowCcTBYT0q-5J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_6-qePrlNKnHGuJ1lCBlwaHyFY92SowCcTBYT0q-5J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Iff3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU6ayxLgAEngYXJwGDvZ05-5F0xC7Q5nYJVWpUKGxUD-
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Άρθρο δωδέκατο 

Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά 

τη διάρκεια απεργίας 

Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) έως τις 30 

Απριλίου 2020.  

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις 

Βλ. και την υ.α. 5685/121/2021 «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα 

Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που 

κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται 

στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία 

ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ» (Β’ 669), κατωτ. 

αριθ. 1131. 

1. Το άρθρο 16 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

(ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Άρθρο 16  

Προσόντα ιατρού εργασίας 

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:  

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,  

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της 

εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 

15ης Μαΐου 2009,  

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 

επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.  

2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις 

περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.  

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης».  

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας 

κατ΄ εφαρμογή της διάταξης που αντικαθίσταται με την παρ. 1 παύουν να ισχύουν.  

3. Η υπ΄ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1775) 

καταργείται.  

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

Με το άρθρο εικοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8K3t-tbZPGK95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRiHPD_2arCKUgvULx3F1FXbUiyGmE7hHK-OiJ-cGULQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το δέκατο τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) εφαρμόζεται και ως προς τον 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).». 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συμβάσεις 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την επέκταση υφιστάμενων 

πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

εφαρμογών και νέων εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη 

δημιουργία νέων πλατφορμών για ενίσχυση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, 

ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας αυτών με τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, 

ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προμήθεια εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή 

διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την 

εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ροών πληροφορίας, καθώς και τη 

διαχείρισή τους, τη δημιουργία portal για την υγεία και ασφάλεια και για την 

ενημέρωση εν γένει των εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων 

μέτρων, τη δημιουργία πενταψήφιου αριθμού για τη σχετική πληροφόρηση εργοδοτών, 

εργαζομένων και ανέργων, την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των 

διαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρμογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τομέα 

ελέγχου της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και 

παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και 

οικονομικό τους αντικείμενο 

1. Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους με 

καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020, 

παρατείνονται ως προς την ως άνω προθεσμία, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 30 

Ιουνίου 2020. 

2. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020 

παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής, οι 

αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των 

αποφάσεων ένταξης των πράξεων ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης του φυσικού και 

οικονομικού τους αντικειμένου αντίστοιχα.  

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους 

αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης 
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Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 60134/786/15.12.2017 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4545) ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και 

Εργασία για τους αστέγους», μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, 

δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), 

κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης 

που δικαιούνται οι ωφελούμενοι του πρώτου εδαφίου είναι ίσο με αυτό της επιδότησης 

που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως 

τα όρια που καθορίζονται στην υπ΄ αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική 

απόφαση. 

Με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4728/29-29.9.2020 (A’ 186), κατωτ. αριθ. 

761, ορίστηκε ότι: «Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 

4472/2017 κατ’ εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης 

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

2020 (Α΄ 83), λαμβάνουν το Επίδομα Στέγασης για δώδεκα (12) μήνες μετά από 

την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». 

 

ΜΕΡΟΣ B: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

στους καταναλωτές 

Με την παρ. 2 του άρθρου 61 του του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. 

αριθ. 704 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου 

δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, 

της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 

2 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.»  

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν 

προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη για 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:  

α) Προϊόντα απολύμανσης.  

β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueOyFzwcrVhSeS_4Ap1Rdg63ilkhkCWXnOAjcAEkJrB8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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γ) Αντισηπτικά προϊόντα.  

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται 

αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.  

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να 

επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, όσο και τα είδη 

των ανωτέρω προϊόντων». 

Το μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου πέμπτου της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων 

Με την παρ. 2 του άρθρου 61 του του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. 

αριθ. 704 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου 

δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, 

της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 

2 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου όγδοου και 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 (Α’ 83), ως προς το ωράριο εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και ως προς τους περιορισμούς στην 

πώληση αγαθών, αντίστοιχα, παρατείνονται, από τη λήξη της, έως την 

30ή.6.2021.» 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων 

λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά 

δύο (2) ώρες το Σάββατο.  

Εκδόθηκε η υ.α. 40587/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και 

9.5.2020» (Β΄ 1546), κατωτ. αριθ. 214. 

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων 

λιανικής πώλησης προϊόντων αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για 

μέρος αυτής. Με όμοια απόφαση προβλέπονται το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας 

αυτών, και δύναται να καθορίζονται οι εκπτωτικές περίοδοι. Για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να 

υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες 

αυτών να πωλούν εφημερίδες».  

Στην παρ. 2 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδ. και η παρ. αυτή αναδιαμορφώθηκε 

στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 485 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 

1146. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. 31927/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, 

λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς 

πώληση εφημερίδων» (Β΄ 945), κατωτ. αριθ. 71. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. 32859/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26-

03-2020 έως και 25-04-2020» (Β΄ 1023), κατωτ. αριθ. 89. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. 36938/2020 «Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των 

εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020» 

(Β΄ 1274), κατωτ. αριθ. 153.  

Εκδόθηκε η υ.α. 25234/2021 «Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής 

εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021» (Β΄ 795), κατωτ. αριθ. 1147. 

Εκδόθηκε η υ.α. 73688/2021 «Έναρξη της δεύτερης τακτικής εκπτωτικής 

περιόδου του έτους 2021» (Β΄ 2885), κατωτ. αριθ. 1422. 

 

«Άρθρο δέκατο ένατο 

Προϊόντα δειγματισμού 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, πάσης 

φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να 

διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται 

απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων 

και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών 

δειγματισμού ή β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται 

αποκλειστικά ο καταναλωτής, τα οποία δεν επιστρέφονται. Κατ’ εξαίρεση, σε 

περίπτωση έλλειψης αυτών, είναι δυνατή η χρήση των προϊόντων δειγματισμού με τη 

διαμεσολάβηση του υπαλλήλου και με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων μίας χρήσης. 

Ο ως άνω τρόπος χρήσης των προϊόντων δειγματισμού, διά των υπαλλήλων, πρέπει να 

προβάλλεται ευκρινώς, με ειδικές σημάνσεις, σε διάφορα σημεία εντός των 

καταστημάτων. Με τον όρο “προϊόντα δειγματισμού” νοούνται τα προϊόντα, τα οποία 

διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον 

καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων 

δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση 
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της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, 

εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116)».  

Το άρθρο δέκατο ένατο, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο τέταρτο της από 

10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597, 

αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο 25 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), 

κατωτ. αριθ. 838. 

Με το άρθρο 36 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, παρατείνεται έως την 

31.3.2021.». 

Με το άρθρο 32 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθμ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 30ή.6.2021.»  

Με το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων 

δειγματισμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.»  

 

Άρθρο εικοστό 

Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού 

εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

Στην από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής: «Η 

εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 

επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των 

καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των 

υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των 

ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου 

συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών 

κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων 

ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.».  
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Με την παρ. 2 του άρθρου 61 του του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. 

αριθ. 704 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου 

δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, 

της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 

2 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.»  

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών 

Με την παρ. 2 του άρθρου 61 του του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. 

αριθ. 704 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου 

δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, 

της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 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 (Α΄ 83), που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 

2 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου όγδοου και 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 (Α’ 83), ως προς το ωράριο εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και ως προς τους περιορισμούς στην 

πώληση αγαθών, αντίστοιχα, παρατείνονται, από τη λήξη της, έως την 

30ή.6.2021.» 

«1. α) Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη 

περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή 

υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη 

μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, 

τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου, μέσων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών 

υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την 

αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του 

αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και 

υπηρεσίες.  
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δίδεται η δυνατότητα 

καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες της περ. α)». 

Η παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 28 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

κατωτ. αριθ. 909, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο 80 του ν. 

4758/2020 (Α΄ 242), κατωτ. αριθ. 950.   

Εκδόθηκε η υ.α. 130022/2020 «Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης 

αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που 

προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5387), κατωτ. αριθ. 954. 

Εκδόθηκε η υ.α. 98491/2021 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού 

ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 4181), κατωτ. αριθ. 1537. 

2. Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 

1, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

3. Η αρχή της παρ. 2 ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου ως εξής:  

α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε 

πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,  

β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο 

ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή 

παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να 

λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, 

γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν 

κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την 

ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,  

δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από 

κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος 

έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα 

πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο 

του ελέγχου.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε βάρος 

οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1, είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα 

από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:  

α) Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός 

οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της 

στο μέλλον,  

β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της παράβασης.  

5. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει 

εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος προκειμένου να επιτύχει την παύση 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8majrMjI0jgX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-xvtoSXiUVJQktp4BZZeWWCoL7SjAF5TD3UJNYwszK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd37eF8lBBL_gV8CmX5b5qjJ9_Wj2Yq4GFlX72vFQUhG
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της παράνομης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών, μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα ως εξής:  

α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της 

Πληροφορίας την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή 

τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή,  

β) να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά 

που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παρ. 1.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται 

η έννοια της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται 

ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία 

επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4 και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. 34077/2020 «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή 

του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

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

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020)» (Β΄ 1116), κατωτ. αριθ. 116. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου 

1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου και 

δέκατου ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια 

(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα 

της παράβασης.  

2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στην παρ. 1, τη 

λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ΄ 

εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

Με το άρθρο 23 της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), 

κατωτ. αριθ. 597, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής 

μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020». 

Με το άρθρο 19 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfjXVqclDUqiNQf7pJH2eJskL12pMdxFuVw1XatMIWiw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, 

παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης 

αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.»  

Με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. 

αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης 

αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

1. Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

δίνεται άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες διάθεσης μετουσιωμένης αιθυλικής 

αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραμμάρια ανά λίτρο 

ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol.  

2. Η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για 

την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην ελληνική 

Επικράτεια.  

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις, όπως προβλέπονται στην 

αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 

2694) για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(Το άρθρο εικοστό τέταρτο, που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 

κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 13 του άρθρου 108 του ν. 4727/23-

23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737). 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

(Το άρθρο εικοστό πέμπτο, που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 2 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 13 του άρθρου 108 του ν. 4727/23-

23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737). 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

(Το άρθρο εικοστό έκτο, που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού 

ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 

167, καταργήθηκε από την περ. 13 του άρθρου 108 του ν. 4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), 

κατωτ. αριθ. 737). 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

1. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να 

συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του 

ν.  4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». («Η ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύμφωνα μετά 

οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο»).  

Το μέσα σε () δεύτερο εδ., που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 4 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 

4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737 με την οποία καταργήθηκε το άνω 

άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

2. («Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη 

μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 (Α΄ 45).»). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην 

ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι 

του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό 

όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.  

Το μέσα σε () πρώτο εδ., που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 5 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 

4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737 με την οποία καταργήθηκε το άνω 

άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των 

ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την 

ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 

δήλωσης.  

4. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης 

αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της 

υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης 

δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η 

αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον 

αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο 

συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. 

Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό 

διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. («Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της 

ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως 

προς τη γνησιότητα αυτής.».)  

Το μέσα σε () τελευταίο εδ., που είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 

4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737 με την οποία καταργήθηκε το άνω 

άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα 

θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 

1, όπως:  

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με 

τους οποίους καθορίζονται:  

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,  

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών,  

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

υπεύθυνης δήλωσης,  

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,  

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 

δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,  

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 

1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής 
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εφαρμογής «e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν 

υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 

υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο 

άρθρο.  

2. («Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη 

μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 (Α΄ 45).») Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην 

ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του 

προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και 

ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.  

Το μέσα σε () πρώτο εδ., που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 7 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 

4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737 με την οποία καταργήθηκε το άνω 

άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των 

ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την 

ημερομηνία και ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης.  

4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις 

διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης 

αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της 

υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, 

καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η 

αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον 

εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει 

ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα 

για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. («Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την 

ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την 

προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη 

υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.»).  

Το μέσα σε () τελευταίο εδ., που είχε προστεθεί με την παρ. 8 του άρθρου 

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

84), κατωτ. αριθ. 167, καταργήθηκε από την περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 

4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), κατωτ. αριθ. 737 με την οποία καταργήθηκε το άνω 

άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση 

και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, όπως:  
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α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με 

τους οποίους καθορίζονται:  

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,  

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών,  

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης,  

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,  

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,  

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και  

στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος 

εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής 

Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί 

να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, 

είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση 

ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν 

να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov. gr», 

αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο 

άρθρο.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση 

και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της παρ. 1, όπως:  

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με 

τους οποίους καθορίζονται:  

αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της παρ. 1,  

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών,  

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης,  

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,  
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β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σε 

αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας,  

ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων,  

στ) ο ορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία του 

αιτούντος στο αρμόδιο ΚΕΠ και ο τρόπος ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης,  

ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Εκδόθηκε η υ.α. 20530 ΕΞ 2020 της 21/21.7.2020 «Καθορισμός διαδικασίας 

παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και 

επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη» 

(Β΄ 3030) (Επανεκτύπωση), κατωτ. αριθ. 551. 

 

Άρθρο τριακοστό 

Μέθοδοι ταυτοποίησης 

(Καταργήθηκε από την περ. 13 του άρθρου 108 του ν. 4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), 

κατωτ. αριθ. 737). 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων 

(Καταργήθηκε από την περ. 13 του άρθρου 108 του ν. 4727/23-23.9.2020, (Α΄ 184), 

κατωτ. αριθ. 737). 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να τροποποιείται η 

διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, 

καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών 

που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παρ. 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και 

προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UTALmb-_QtnNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSF6ZQGSq63kAYqFmsoIOuFgCauGdVQaTeF04qG8wAPE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
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Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της 

παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για 

τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση».  

2. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή 

οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς 

ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 

μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές 

οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 

2020.  

Με το άρθρο τέταρτο του ν. 4702/3-3.7.2020 (Α΄ 130) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της 

παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το 

περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020». 

Με το άρθρο 27 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: « Η 

ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του v. 4683/2020 

(Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή 

εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, με 

τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, καθώς και τη δυνατότητα 

λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της 

έως την 28η.2.2021.». 

«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια 

από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια 

περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού 

οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 

2020». 

Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108. 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).  

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως 

αναθέτουσα αρχή του έργου «Σύζευξις ΙΙ», μπορεί να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueFWND5REnkYXvrTj5FCSWSDYjJ3AnXFv-6XKVgjgK9N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων, εκκρεμών και μη, των συμφωνιών 

πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, 

καλωδίωσης», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1 – 8» και 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας».  

2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι 

σχετικές προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζεται το μέχρι σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις 

διαδικασίες όσον αφορά τις ανωτέρω συμφωνίες πλαίσιο.  

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων 

1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω 

του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον 

περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, 

κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η 

άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το 

άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) 

που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..  

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο 

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), 

είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις 

συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει 

επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο 

οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, 

καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω 

μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο 

σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.  

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά 

τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο 

ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο 

κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του 

συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και 

μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση 

και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς 

κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα 

στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.  

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον 

φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός 

ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου 
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Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης 

συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο 

φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με 

βάση τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη 

συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της 

συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής 

φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα 

της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι 

επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές 

συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον 

πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της 

παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον 

εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις 

προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη 

συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της 

συνταγής του.  

5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί 

να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού 

μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού 

COVID-19.  

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι 

συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή 

και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή 

ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του 

τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως 

πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην 

αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, 

στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του 

ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 

Μαρτίου 2020.» 

Με την απ. Υπουργών Υγείας - Επικρατείας Αριθμ. 2651 της 19/20.5.2020 

«Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Β΄ 1929) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται μέχρι 

την 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο τριακοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83)». 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8V8YeS8scMDBp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQrhnthkRzYQI46R54N20gr78cIKqJ4bCye64fcfQD3X
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1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:  

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το 

προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 

δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της 

περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό 

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).».  

β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας 

δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55).».  

2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020.  

β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία 

συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ. 6 του άρθρου 77 και την παρ. 

3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και για τους οποίους, έως της έναρξη 

ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας 

αποκεντρωμένης διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ. α΄ της παρ. 7 του εικοστού 

τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει 

αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για 

τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

3. Στις συμβάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, των παρ. 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση 

προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο 

διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της 

παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.  

4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να 

αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής 

του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) των περιφερειών και των Δήμων της χώρας. 

5. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν 

έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα.  

6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ΄ 

αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 108).  
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7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή 

μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και 

εντός κοιμητηρίων.  

8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου 

κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), 

μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που 

ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα 

συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη 

καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.  

9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 

λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το 

χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να 

ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση 

που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.  

10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν 

προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, (με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων), σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».  

Η μέσα σε () φράση διαγράφηκε από την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 

τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), κατωτ. αριθ. 108. 

11. α. Η περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 204) αντικαθίσταται 

ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών 

Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους 

πόρους,».  

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) 

αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης 

Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών 

και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής 

προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και 

ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει 

δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα 

δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων.»  

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα  

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
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1. (Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 

εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

κατωτ. αριθ. 38).  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25). 

3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής 

της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων 

μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί 

αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο 

δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει 

δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν 

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται 

από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος 

να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας 

παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ 

αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων  

4. (Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).  

5. Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής 

ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί 

να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.  

Με το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108, ορίστηκε ότι: «Η 

παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) δεν καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου 

προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των 

φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)». 

Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι: «Οι διαδικασίες επιλογής 

υπηρεσιακών γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και 

τμημάτων δεν καταλαμβάνoνται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 5 

του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να 

προβλεφθεί με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας 

υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 

βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης 

Ιουνίου 2020.» 

Με την παρ. 1 της υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/2020 «Παράταση αναστολής 

πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής 

ενώπιον της διοίκησης» (Β΄ 1799), κατωτ. αριθ. 273, παρατάθηκε η αναστολή των 

πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής 

ενώπιον της Διοίκησης, έως 12.6.2020. Με την δε παρ. 2 ιδίας υ.α. ορίστηκε ότι: 

«Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tvmGnUriqndp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQ2-0OgghUsO5VSd5UMR2hAZrA4jtcQ4jwZRZDgXS0y
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άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α' 75) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις». 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης 

και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 

στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) 

μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς 

πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια. 

Εκδόθηκε η υ.α. 3233/2020 «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β΄ 1163), κατωτ. 

αριθ. 132. 

Με το άρθρο δέκατο όγδοο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597, ορίστηκε ότι: «Η διάρκεια ισχύος των 

συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που 

συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου δέκατου 

όγδοου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 

31.3.2021. Κενές θέσεις που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται 

από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, 

σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4790/2021  (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι:» Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού 

όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και παρατάθηκαν με την παρ. 1 

του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.6.2021. Κενές θέσεις, που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της 

παρούσας αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από 

τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα 

με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.» 

Με το άρθρο εκατοστό εικοστό του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού 

όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4683/2020 (Α’ 83) και παρατάθηκαν με την παρ. 1 

του άρθρου 123 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

31η.12.2021. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 

βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 

κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Κενές θέσεις, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtec-1OOpp-FIEOH2GxDENjz6uTFdu0W3RdnX45Q6lyyY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά από τις 

ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά 

κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες 

κατάταξης.». 

 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που 

ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο 

της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και του συνόλου ή 

μέρους των υπηρεσιακών μονάδων του που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, 

ν.π.δ.δ. και ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια.  

2. Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. 1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων του Ν.Σ.Κ. μπορούν να γίνονται και από απόσταση, με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων που παρέχουν τα εχέγγυα της μυστικότητας της διαδικασίας.  

3. Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Υγείας και Δικαιοσύνης μετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρου του 

Ν.Σ.Κ. Στην απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διάστημα της αναστολής, πρόβλεψη 

για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσμιών, κατά το μέρος που 

αυτά δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 864), καθώς και λοιπά ζητήματα 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά το διάστημα αυτό. 

Εκδόθηκε η υ.α. 124/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής 

αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως 

και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του» (Β΄ 

1080), κατωτ. αριθ. 106. 

Εκδόθηκε η υ.α. 133/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής 

αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως 

και 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του» (Β΄ 

1216), κατωτ. αριθ. 146. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών 

1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού 

COVID 19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η 

έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης 

φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQkxapimo7mpUrDimAHmM0jMCv9B6ygZH0ZVkVVRjA_b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQkxapimo7mpUrDimAHmM0jMCv9B6ygZH0ZVkVVRjA_b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQIKxROooUvH86oj7R7UBEeaIzN6lLDJJApGNpdbafMA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQIKxROooUvH86oj7R7UBEeaIzN6lLDJJApGNpdbafMA
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πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως 

στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι 

δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη 

παράσταση αιτιολογείται ειδικά.  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των 

αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την παρ. 3 του δεκάτου τέταρτου 

άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως 

εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των 

επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες άδειας 

ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται 

για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης κατά την έναρξη ισχύος του παρούσας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του 

ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρατείνονται για δύο (2) μήνες. Η παράταση των συμβάσεων 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η 

παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και 

ν.π.ι.δ. - Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και 

συντάξεων Δημοσίου 

1. Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα ανάρτησης αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml) από έναν ή περισσότερους 

αναπληρωτές εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι 

αναπληρωτές εκκαθαριστές θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το όνομα χρήστη 

(username) και τον κωδικό (password) που έχει χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στον ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαμβάνουν 

μέριμνα για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματά τους και τη 

διαρκή ενημέρωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) 

για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας μισθοδοσίας.  

2. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να παραχθεί αρχείο μισθοδοσίας για την τρέχουσα 

περίοδο και τύπο πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα στους εκκαθαριστές ή τους 

αναπληρωτές τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του αμέσως 
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προηγούμενου χρονικού διαστήματος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α μορφής xml, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π..  

3. Στις περιπτώσεις που καμία από τις δυνατότητες των παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και τότε μόνον, η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται βάσει 

προηγούμενων μισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, με ευθύνη των εκκαθαριστών, με αυτόματο τρόπο μέσω νέας 

εφαρμογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 

Ε.Α.Π.  

4. Οι παρ. 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν μόνο χρηματικά 

εντάλματα και πάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή 

καταβάλλονται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, εφόσον αναρτηθούν, καταβάλλονται 

στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.  

  «5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε διαφοροποίηση του 

προεπιλεγμένου αρχείου που αναρτάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό 

αρχείο που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή 

αποδοχών.» 

Το τελευταίο εδ. της παρ. 5 καταργήθηκε και η παρ. 5 διαμορφώθηκε ως άνω από 

το άρθρο 43 του ν. 4701/30-30.6.2020 (Α΄ 128), κατωτ. αριθ. 474. 

6. Η πληρωμή μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών των φορέων της Κεντρικής 

Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου διενεργείται σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία, 

χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και 

πρωτότυπων χρηματικών ενταλμάτων, πριν από την πληρωμή. Η συμφωνία με τις 

έντυπες πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηματικά εντάλματα γίνεται σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές 

μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνει, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 7. 

Οι παρ. 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους 

δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

Με την παρ. 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 

2/79099/ΔΛΤΠ της 9/10.12.2020 «Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 

6, του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/ 2020 (Α’ 83)» (Β’ 5461) 

αποφασίστηκε η παράταση της ισχύoς των διατάξεων της άνω παρ. 6 μέχρι την 

30.04.2021. 

Με την παρ. 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 

2/63949/ΔΛΤΠ της 12/20.4.2021 «Παράταση της ισχύoς των διατάξεων της παρ. 

6, του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83)» (Β’ 1595), 

αποφασίστηκε η «παράταση της ισχύoς των διατάξεων της παρ. 6, του 

τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83), σύμφωνα με 

την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, μέχρι την 30.09.2021.».  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85NiJq5bJdVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubg90vbmCzCiRWPJcRuUfXJ8CJK1iVm64mz8Zzq_9BPO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y8a1mBc4GbstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQOSSzu-QMgUG8Ws81G2owET4gIhbomspMR_qc9MeM_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd18ECe4zfayVu9jAl7NVKMM6oirM_pcEVhhER9O6plS
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 

φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID-19 

«1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 συστήνονται Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 

δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο: α) την κατ’ οίκον παροχή 

υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων - 

πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Νοσηλευτικής 

Φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού) και β) την άμεση εκτέλεση 

δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων). 

Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά δράση, η οποία 

εντάσσεται στην πράξη “Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020”.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών, δύναται να τροποποιούνται υφιστάμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις σε 

σχέση με την λειτουργία των ΚΟΜΥ της περ. α΄ της παρ. 1. Με όμοια απόφαση 

ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού, της 

περ. α΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι  επιμέρους περιοχές 

ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους 

ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, 

τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες 

απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών 

προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και 

οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται 

οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού της περ. β΄ της 

παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους 

στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους ένταξη, 

η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και ειδικά με τις ομάδες της περ. α΄ της παρ. 1 

και οργανικές δομές αναφοράς, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, 

το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, 

το κόστος συγκρότησής τους, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. 

Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
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του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλοποίησης της 

πράξης του δευτέρου εδαφίου.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.3055/2021 «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας 

Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων 

ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387), 

κατωτ. αριθ. 1099. 

2. Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 

οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέας υλοποίησης της Πράξης “Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, δύναται, 

κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και 

δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση των κινητών 

μονάδων της παρ. 1, β) προμήθειας και μίσθωσης ενδεδειγμένων φορτηγών οχημάτων 

και οχημάτων για τις ανάγκες μετακινήσεων των κινητών συνεργείων και του 

εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των μετακινήσεων του προσωπικού της παρ. 1, 

γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων και ελέγχων, 

δ) προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και 

γρήγορων ελέγχων αντιγόνων, ε)  ενίσχυσης του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των 

κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και δοκιμασιών ταχέων ελέγχων 

αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) 

παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση και η) 

συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων 

δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. 

Η πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται 

μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται 

με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ 

των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την 

υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 

υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 

πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, η οποία χρηματοδοτείται από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”».  

Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο, που είχε αντικατασταθεί 

-από το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

-από την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580, 

-από το άρθρο τριακοστό του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838, 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο 88 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), 

κατωτ. αριθ. 872, με το οποίο τροποποιήθηκε η περ. β΄ της παρ. 1 και η περ. ε΄ της 

παρ. 2 του άνω άρθρου τριακοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838 

και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f0vxB4fJLjJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRzVHO15xRVEsjAnDMaB2BNqexv0QKhNYcdrfvxCOQAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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Είχε εκδοθεί η υ.α. Α1α/οικ.22817/2020 «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί 

συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1177), κατωτ. αριθ. 138. 

Για τη δυνατότητα των Κ.ΟΜ.Υ. να προβαίνουν και σε λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 για 

επιδημιολογικούς λόγους, πάντοτε με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., προκειμένου τα δείγματα αυτά να ελέγχονται 

για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν προσβληθεί από τον 

κορωνοϊό COVID-19, βλ. το άρθρο 55 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. 

αριθ. 339. 

Με το άρθρο έβδομο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

157), κατωτ. αριθ. 597, ορίστηκε ότι: «Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 

τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ή που 

προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, 

είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.» 

Με το άρθρο 5 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 

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

4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων των περιπτώσεων της παρ. 2 

για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 

υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 

πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται έως την 

31.3.2021.» 

Με το άρθρο 4 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της 

Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 

φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

30ή.6.2021.» 

Εκδόθηκε η απ. 11612 ΕΞ 2021/2021 «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 

“Στοιχεία ΑΜΚΑ” της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα» (Β΄ 1675), 

κατωτ. αριθ. 1274. 

Με το άρθρο εικοστό του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της 

πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 

φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

30ή.9.2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8O79_lgPXFTHhWMZ2Vwd1CqaVhLqqDJU2EAJ1SXOqV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY6zznAnOkLakWDlAcIM-xdOfGlt6wljsgOxhSXpinF-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης 

φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-

19, δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 

Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι 

εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας 

υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης 

των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και 

εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, 

καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.21170/2020 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων 

όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1075), κατωτ. αριθ. 101. 

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α΄ 113) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος 

εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του 

Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από 

γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.»  

β. Η παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής 

του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν 

ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού 

Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.»  

 

«Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας 

Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει μέχρι 

τις 15.12.2020 αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες εκκρεμούν σε περιφέρειες ή 

περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να 

προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης των 

αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου, ενόψει της 

ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η τοποθέτησή τους 

γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση 

ειδικευόμενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7TCe5WDBfXfiyrW6YeRLdz5R2CN3looz5aGl99hkFs
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απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους είναι ισόποσες με τις αποδοχές 

ειδικευόμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε 

εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την 

οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους 

παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο κατά τους όρους του παρόντος. Ο προσμετρώμενος 

κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον 

εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά 

την ειδίκευση». 

Το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο, 

-που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δευτέρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108, 

-αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο εικοστό του ν. 4771/2021 (Α’ 16), 

κατωτ. αριθ. 1096. 

Με την παρ. 9 του άρθρου 24 του άρθρου 24 του ν. 4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), 

κατωτ. αριθ. 580 είχε οριστεί ότι: «Παρατείνεται έως την 31η.12.2020 η διάρκεια 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί 

και αυτών που θα τοποθετηθούν εφεξής κατ΄ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου 

άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού 

δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86). Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άμεσης 

πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, 

αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο 

Υγείας, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ισχύει έως τις 31.12.2020.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872, είχε 

οριστεί ότι: «Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν 

τοποθετηθεί και αυτών που τοποθετούνται εφεξής κατ’ εφαρμογή του 

τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (A΄ 86), παρατείνονται έως και την 30ή.6.2021. Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άμεσης 

πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, 

αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο 

Υγείας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), παρατείνεται έως τις 30.6.2021.». 

Για την παροχή δυνατότητας ολοκλήρωσης του συνολικού χρόνου ειδίκευσης ως 

υπεράριθμοι σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ειδικευομένων κατ’ 

εφαρμογήν του άνω άρθρου και για λοιπές συναφείς διατάξεις, βλ. το άρθρο 8 του 

ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214. 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Με το δε άρθρο 15 ιδίου άνω ν. 4790/2021, ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 30ή.6.2021 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν 

εφεξής, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α’ 83) και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει 

τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών 

όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί 

ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έως την 

30ή.6.2021.» 

Με την παρ. 1 του άρθρου δέκατου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν 

τοποθετηθεί και αυτών που τοποθετούνται εφεξής κατ’ εφαρμογή του 

τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α’ 86), και παρατάθηκαν με το άρθρο 87 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) 

έως και την 30ή.6.2021, παρατείνονται έως και την 30ή.9.2021. Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των 

άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).» 

Με το άρθρο τριακοστό ιδίου άνω ν. 4812/2021, ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα 

τοποθετηθούν εφεξής, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου 

της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η παράταση των συμβάσεων δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν 

οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 

7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων 

των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη 

η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 

του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έως την 

30ή.9.2021.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 
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Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού 

1. Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας 

και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά από την έναρξη 

ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) και μέχρι την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  

2. Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου 

Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη 

διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών – Μετακίνηση επικουρικού 

προσωπικού 

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα 

νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνονται 

αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες λόγω της ανάγκης 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησής τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες με αυτές του ιατρικού επικουρικού 

προσωπικού. Ο χρόνος απασχόλησης των εξειδικευόμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω 

λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη της εξειδίκευσης.  

«2. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως την 31η.12.2020 να 

μετακινεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός 

(1) μήνα, και με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό 

ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε 

άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 19 του ν. 4715/31.7-1.8.2020 

(Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580. 

Με το άρθρο 11 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

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

2020 (Α΄ 83), ως προς τη μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με το άρθρο 13 του ν. 4790/2021  (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214 , ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 

και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021». 

Με το άρθρο εικοστό όγδοο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ.  2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 
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20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, 

νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 

κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021».  

Με την παρ. 3 του άρθρου 49 του 4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, 

νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 

κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.» 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που 

αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει 

παρέλθει η ισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και 

εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να 

επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου μέσω 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος 

κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της 

συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την 

επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά 

στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής 

παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία 

διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής 

ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει 

θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου 

οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.  

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον 

κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και 

από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τη 

συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο 

φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης 

συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που 

βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή 
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επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που 

λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε 

πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι 

συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή 

και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή 

ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του 

τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως 

πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην 

αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, 

στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του 

ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 

Μαρτίου 2020.» 

 

Άρθρο πεντηκοστό 

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής 

σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης 

σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΣΗΠ.  

 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε περιορισμό 

Με το άρθρο 7 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς 

που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με το άρθρο 6 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς 

που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

Με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς 

ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 30ή.9.2021.» 

«1. Έως τις 31.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της 

φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που 

βρίσκονται σε περιορισμό, κατ΄ εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους 

ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής του παρόντος.». 

Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4715/31.7-

1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580. 

2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για 

την υλοποίηση της παρ. 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με 

απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

προμηθειών και συμβάσεων.  

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων 

και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας 

1. Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να 

εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο 

λογιστικό έλεγχο, (β) σε ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς την 

αποστολή λογαριασμού με τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνη 

την ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη www. eopyykmes.gr του 

Τιμολογίου, του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής 

Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να 

παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και 

ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.  

«2. Έως τις 30.11.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά 

Ν.Π.Δ.Δ., οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά 

φαρμακεία εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή 

φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 
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και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των 

γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 31ης.12.2020.».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 

4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 580. 

Με την απ. Υπουργού Υγείας Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059 της 13/13.1.2021 

«Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων 

αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)» (Β’ 48), ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται το 

χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών 

διατάξεων, των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, των 

νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των λοιπών δημόσιων 

δομών παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και των ιδιωτικών φαρμακείων, 

αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έως 

τις 31.12.2020.» 

 

«Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy 

Με το άρθρο 37 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα 

υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με το άρθρο 33 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα 

υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.6.2021.»   

Με το άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 

1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο 

πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

31η.12.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που 

αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περ. γ΄ της παρ. 7 και της παρ. 8 του 

άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και των άρθρων 10, 39, 40, 41, 42 και 53 του Ενιαίου 

Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με την 

εξής διαδικασία:  

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις 

παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού 
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τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή 

τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός 

αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και 

ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό 

τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και 

στον φάκελο υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η 

γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και τους 

λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου 

κωδικού γνωμάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). 

Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί με την ως άνω διαδικασία έως τις 30.6.2020 

εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας 

ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού 

αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ταυτοποίησής τους, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα 

φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής 

τους με τον κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής 

κατά την παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών.».  

 Το άρθρο πεντηκοστό τρίτο, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 19 του ν. 

4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω 

από την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 

580. 

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι 

συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή 

και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή 

ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του 

τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως 

πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην 

αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, 

στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του 

ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 

Μαρτίου 2020.» 

 

«Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Με το άρθρο 38 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη 

διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με το άρθρο 34 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη 

διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.6.2021.» 

Με το άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 

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

ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και 

ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε 

συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες 

αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

«Για το χρονικό διάστημα έως την 31η.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, άποροι και 

ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους 

οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με 

αιμοκάθαρση και οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι 

νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μονάδες αιμοκάθαρσης του 

ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 

(Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό 

πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του 

Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνωμοδότηση της 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», με 

αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας των αιμοκαθαιρόμενων, στις 

πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία 

υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες του 

προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46).» 

Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 59 του ν. 4772/15-15.9.2020 

(Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136/2020 «Διαδικασία ένταξης άπορων και 

ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν 

έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) 

δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) 

και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων» (Β΄ 1467), κατωτ. αριθ. 198. 

 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο 

Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού 

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών 

κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, 

εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου.  

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων 

1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής 

των ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήμα 

αυτών, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του 

αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης 

νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιμολογίων που υποβάλλονται 

στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). Στη συνέχεια εκδίδονται 

συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Τα 

ανωτέρω εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, 

μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά δεν 

κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους. 

2. Το σύνολο της διαδικασίας της παρ. 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν 

απαιτούνται η προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή 

βεβαίωσης οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ΄ 

εξουσιοδότησή του απόφασης, οι οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των μέτρων 

κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι πέραν της 

31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης 

πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όμοια απόφαση δύναται 

να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της εξαιρετικής διαδικασίας της 

παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.  

 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV8VFS-6lwdn7OlBRHxfBGP8ONxr7LJcXoigYodqs0Vf
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Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και 

εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών 

εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 

2020. 

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο 

Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη 

δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. 

αριθ. 133. 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την 

αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς 

του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, 

ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία χρηματικών δωρεών για 

απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31.3.2021.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία χρηματικών δωρεών για 

απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

30ή.6.2021.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), 

κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού 

όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία 

χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 30ή.9.2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYc0PnWkuaalM8AagY2B5Vx2mt0OwZOJY_SorYXV8Njf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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2. Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής 

του Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της 

δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση του 

Υπουργού Υγείας ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να 

διενεργήσει την προμήθεια του εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό 

από τον δωρητή, περιλαμβάνονται ρητά όλα τα νπδδ και νπιδ, του Υπουργείου Υγείας, 

ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη προμήθεια 

των ειδών της παρ. 1 κατά τις διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάμενης 

νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού. Κάθε νομικό 

πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας 

κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να παρέχει άμεσα κάθε 

αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την είσπραξη του ποσού της 

δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της παρ. 1, και να παρέχει 

αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση των 

σχετικών προμηθειών.  

3. Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το 

νομικό πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του 

Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που 

κατανέμει τα προμηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών 

προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα 

νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, όλων των δομών δημόσιας υγείας 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

Άρθρο πεντηκοστό ένατο 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, πέραν της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη 

διάταξη του δωδέκατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά 

εργαστήρια), να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και 

Εργαστήρια μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της 

ημεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της 

χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.  

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Άρθρο εξηκοστό 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας 

δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες 

συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση 

παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα 

καθορίζεται με την οικεία απόφαση.  

Εκδόθηκε η υ.α. 20319/2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση 

προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 

30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1022), 

κατωτ. αριθ. 88. 

Εκδόθηκε η υ.α. 085/ΑΣ 1724/2020 «Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών 

σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως 

11.05.2020, προς περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1112), 

κατωτ. αριθ. 112. 

Εκδόθηκε η υ.α. 35839/2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση 

προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1215), κατωτ. αριθ. 145. 

Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. Πρωτ. 5208 Διεκπ. 

3672 της 15/15.4.2020 «Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις που 

αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων για 

το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της 

περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1429), κατωτ. αριθ. 185. 

Με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

παρατείνεται έως την 31.12.2020.» 

Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), κατωτ. αριθ. 1127, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) 

έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021.» 

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την 

έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sN_CI5tJ5zXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ1QaAXopTKTplUbr0QFlwvg0Ugg9XcuuOVitefqROez
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQjtBoSOrdXpcmWlvAuNlaRprq9kPpiVolXVVet3EhHB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVExOnICcCp3ijaxcltPfHuMBy3skTbqKxnBOFGL3tBb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte6HYjn53dThfYjB3-VhHD2r9A4rdo-SWuRasp6A_RF6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPs6VqsYghNnNMzwiJN1KSzotZV4B_DP_TMqwYgHcl1o
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Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας 

και Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε 

με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον 

πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο 

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της 

δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς 

υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα 

προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.  

2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του 

Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το είδος και 

το περιεχόμενο των ανωτέρω υπηρεσιών.  

 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου 

1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης 

εγγραφής, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) 

παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.  
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2. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020 

θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών 

και τοπικών εφημερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο και τυχόν 

διακοπή έως τεσσάρων εκδόσε ων των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών 

εφημερίδων κατ` ανώτατο όριο. Για το ανωτέρω διάστημα οι υποχρεώσεις των 

στοιχείων (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) ως προς τα 

ελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθμός πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και 

συνολικό εμβαδόν επιφάνειας χαρτιού εκτύπωσης) μειώνονται κατά το ήμισυ.  

 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 

Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη 

θέση σε ισχύ της παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της 

παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και 

διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του 

Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου 

και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι 

της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων 

που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

Με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854, ορίστηκε ότι: 

«Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4690/2020».  

Με το πρώτο εδ. του άρθρου 161 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), κατωτ. αριθ. 981, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέμπτου της από 20-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
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ν.  4683/2020 (Α΄  83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13-4-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της 

παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως 

προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής 

δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία 

των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

που έχει παραταθεί με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), παρατείνεται έως 

τις 31-3-2021». 

Με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι:«Η 

ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού 

πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή 

συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη 

διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα 

για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.» 

Με το άρθρο 226 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), κατωτ. αριθ. 1482,  ορίστηκε ότι: 

«Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού 

πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή 

συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη 

διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα 

για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.10.2021.» 

Βλ. σχετικώς την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού 

έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 

Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 

φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 

φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueTSjfij5RTT15un-EjPQ7l2-jXyKQUoyx7R0teAs6F3
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την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 1542. 

1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, 

ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να 

αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως 

τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και 

υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών 

διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρκεί δε και 

μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και 

υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να 

κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε εκπαιδευτική δομή, 

ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους λοιπούς φορείς 

και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη 

δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. 

αριθ. 133. 

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και της εξ αποστάσεως 

εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να 

συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής 

διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, α) για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, 

σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) για την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και για την προμήθεια του αναγκαίου 

υλικού, καθώς και γ) για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία 

τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο 

τη χαμηλότερη προσφορά.  

4. (α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb7hi4GE-iBojchvPJVKiEUhFikp3JjJnNCZYP5XEkW4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYc0PnWkuaalM8AagY2B5Vx2mt0OwZOJY_SorYXV8Njf
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(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία 

αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παρ. Θ3 του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.  

5. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) δύνανται να κάνουν χρήση των 

ταμειακών διαθεσίμων τους έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

συνολικά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 

αποκλειστικά για την προμήθεια ειδών της παρ. 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του εικοστού έβδομου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταμειακών 

διαθεσίμων του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ 

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω 

άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η χρήση των ταμειακών 

διαθεσίμων πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. περί 

αναμόρφωσης του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, με αύξηση των 

πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμού Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους εντάσσονται οι εν 

λόγω δαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ.) του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).  

6. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης 

της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 

783).  

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 

13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που:  

α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182), όπως ισχύει, αλλά δεν 

εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια 

διάταξη,  

β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός 

που αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική 

απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, 

γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του 

ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η 

οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής του στις προϋποθέσεις του 
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ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4423/2016.  

Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Οι 

προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) 

παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες 

των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) παρατείνονται 

έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς 

Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).». Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίστηκε 

ότι: «Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, 

έως την 31η Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 

καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ) του εξηκοστού 

έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι 

ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο καταστατικό στην οικεία δασική 

υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, έως 

τις 29 Απριλίου 2020.» 

 

ΜΕΡΟΣ Θ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ 

 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο 

Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει τη διενέργεια του συνόλου των 

επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών 

απαιτηθούν, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό, λόγω της διασυνοριακής 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο 

εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας ισχύει 

για τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της. 

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

μπορεί να επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η 

προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. 

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 
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συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41013/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» 

(Β΄ 2658), κατωτ. αριθ. 485. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως 

και 31.7.2020» (Β΄ 2874), κατωτ. αριθ. 532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30.7.2020 έως 

και 14.8.2020» (Β΄ 3133), κατωτ. αριθ. 569. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50680/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως 

και 31.8.2020» (Β΄ 3363), κατωτ. αριθ. 610.  
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52842/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1η.9.2020 έως και τις 

15.9.2020» (Β΄ 3572) , κατωτ. αριθ. 647. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428 της 14/15.9.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέννκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 

έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3950), κατωτ. αριθ. 708.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60583/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2020 έως και τις 

12.10.2020» (Β’ 4257), κατωτ. αριθ. 770. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62436/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 

5.10.2020 έως και 12.10.2020» (Β’ 4389), κατωτ. αριθ. 795. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση “Νέα Καβάλα” του Δήμου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvw128CK9J4DYMX5HPMI3_Yx-pco7IzxjeiJBYs9Cqz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6l_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQKu0A-oJYu2uF_J7PgwVh-bcY3IR9yXXPSR1J-e29gE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKlduFL7otSkn8HhrOO3i0faV0nqU6YyreJoQwE9ojd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAXC7ViQ0SsrkbKWp8RAEE0Bzp_UgocN2OhoyQ9-fD1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQQcsI4hMHWExQoRodrCFCP6gYwuUbaxC4ezmMJGEDW1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfztR9ZUqoKUmoAicaFPP9dp045s635AKVkX6IcweDWI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS-B0G30jmR6ALZomPmYcbOfPtJaFf7ectL8tD8Y33xF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUPNSxdxY2pXhaXy3s5OiF_HvrrEmgYUCpTQ-DFAECTm
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Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 6.10.2020 έως και 19.10.2020» (Β’ 

4407), κατωτ. αριθ. 798. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τις 13.10.2020 

έως και τις 25.10.2020» (Β’ 4490), κατωτ. αριθ. 812. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68304/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τις 26.10.2020 έως και τις 

8.11.2020» (Β’ 4714), κατωτ. αριθ. 848. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 4829), κατωτ. αριθ. 866. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 

30.11.2020» (Β’ 4910), κατωτ. αριθ. 878. 

Εκδόθηκε η απ. Αριθμ. 1029/8/18/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» (Β’ 

5046), κατωτ. αριθ. 899. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8f8hThRE-cgt1XnhLY1IVXHGnerWCIq-MDeNMhKqfj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdx2gYhoT-WyC-MWFFKwWKQp5Hckr4ZIrZpN5oW3Zi4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZ0bQQ8Y-LMCDH203HoGzKBHO1eJjP--kebkFZiOASn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZ0bQQ8Y-LMCDH203HoGzKBHO1eJjP--kebkFZiOASn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYAvUct7Nb4r8vK8kgnk5XzKf8jod02panTptiV9fgCy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ. 1233.  

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1581), κατωτ. αριθ. 1258. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. 

αριθ. 1315. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138), 

κατωτ. αριθ. 1333. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. 

αριθ. 1355. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. 

αριθ. 1375. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDLZaT2mfOAGAoL6vLCkrIDYIAH-oTW3puOw18oyP6N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. 

αριθ. 1391. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. 

αριθ. 1403. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. 

αριθ. 1451. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. 

αριθ. 1473. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. 

αριθμ. 1488. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β’ 3712), κατωτ. 

αριθ. 1501. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. 

αριθ. 1511. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. 

αριθ. 1522.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. 

αριθ. 1532. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. 

αριθ. 1540. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. 

αριθ. 1555. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-0KKDGXACJUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqyzz3uLMXATln1musNn6oZn4369Jda9VzuvquczxSy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVu8NYz8rhb8E4ObwyZr6RggmJXw-YlEbH5LLzJ4O3vX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-IpwiOjDN-zaOuMQYGLZ2NdKKWl5ZxX-tweMOg6svM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_h6wwjeLrLbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaWiZ_RUo22VBPAGwibZXY6NIuaYSDhtCegOxe6jRaT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4t4jgdvSRo9Ev6gFh_CV-nlK30l-exEbMzn-x-6PeD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmvDYH9tzDnI3BI2b3sTu9Ct_pILmxT0wzxqq7htu_W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8TNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcgru4JnhG9tuPHB8CVG2EoVsjvVDsjyu4au3GAicBl_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
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Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. 

αριθ. 1566. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4400), κατωτ. αριθ. 1567. 

2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι 

δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της 

Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την 

Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων 

συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια 

απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης 

της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 

κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  

Εκδόθηκε η απ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 1029/8/18/2020 «Δημόσιες 

υπαίθριες συναθροίσεις» (Β’ 5046), κατωτ. αριθ. 903. 

Εκδόθηκε η απ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 1029/8/18-κ΄/2020 «Δημόσιες 

Υπαίθριες Συναθροίσεις» (Β’ 5344), κατωτ. αριθ. 951.   

Εκδόθηκε η απ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 1029/8/18-κδ’/2021 «Δημόσιες 

Υπαίθριες Συναθροίσεις» (Β’ 242), κατωτ. αριθ. 1082. 

3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 

διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει 

στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις 

των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών 

τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. (Παράβαση της παρούσας επισύρει 

τις κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.) 

Το μέσα σε () τελευταίο εδ. καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 

εβδομηκοστού τετάρτου  της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 της 22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), κατωτ. αριθ. 80. 

Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους 

Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQgoUacFXN3gTJlRBzaN40MwlzqlZVYyGKbmktEfvdh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcI3enqGcROGgGfQAN8eFsTa9XB_EeCLu6O9CTQq1izT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZ0bQQ8Y-LMCDH203HoGzKBHO1eJjP--kebkFZiOASn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7VmxCNcmJD-DeqYxt3aOkZNusjxQ1lmOrF9V6Kzib4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX3-zV3erqtPLVgz5fUM85s2YQQ4COYPbVw3WeHswYZX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lbagAA_k2hZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ0ZpU1SMkpcipkzNMxbPGno9dUHD-qPRVa1kfaFCGE-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTem3bEBeZoHyKcUQ3goavue8m8g9ZvG3EyWEOM2_NUn


433 
 
 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει 

προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν 

των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 

06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1648), κατωτ. αριθ. 236. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 «Επιβολή προσωρινών 

κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1970), 

κατωτ. αριθ. 311. 

Εκδόθηκε η υ.α. 606/133751/2020 «7η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 

“Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 

περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)» (Β΄ 2096), κατωτ. αριθ. 362. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 /2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 

έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4831) , κατωτ. αριθ. 

864. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255) , κατωτ. αριθ. 936. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00» (Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953. 

Βλ. και την υ.α. 1902/339237/2020 «8η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-

3-2017 απόφασης “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 

"Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 

περιόδου 2014 – 2020” (Β΄ 1190)» (Β’ 5438), κατωτ. αριθ. 959. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUBEhymDa1DnnX-LYVC_e9xdcBEPR_sIx0LB5mw22xFm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcTF_2C2gbhyNZ1tMMQvaL20whewzWZd89HxRMo67MIE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte00JtCsuVI9Spixg3g8y5VOOYMSKpci_fj6fBkk40fV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQGeQ-9C361QY5Is_S88U0tXdL9ofikFwvg2S2sln3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8Um6XldWspFdnvcFn9xyH2Vw9CR6R-DcxJePSqJBMY
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Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 

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

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81746/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας 

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5581), κατωτ. αριθ. 

979. 

Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

5588), κατωτ. αριθ. 980. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 84017/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5773), κατωτ. αριθ. 1006. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5774), κατωτ. αριθ. 1007. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 5775), κατωτ. αριθ. 

1008. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 5834), κατωτ. αριθ. 1019. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5870), κατωτ. αριθ. 

1020. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

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

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

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

αριθ. 1029.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 295/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 8), κατωτ. αριθ. 

1032.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.606/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJwlAiQQ2l0cG_UkmmcRSp0WH288qDIoMXqxipb-L0R
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8IBJ8tXBYLDdKtbh5oSk-QP9ope4HR_DId1k0y9UVR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX3sexjHxj9m8UtGmSynMOoQOWw9cRkA885yfaX5hYo8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVNRSXRb7TJ9dDJdhqLkMIFGQcujTjS9y4zBw0OlLH4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2ddDIKQNf8VkV3NONTVqMho5x5D19KfvXLFmHTaxla
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89QxbLRT0LUDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQOix-f3QCoEkbAJ330InjN9DSo8bkzOWrMlWWigjRks
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNuTDsO25rVrKJ4MGNEC28Qv1o7Lgcli8VixVnVw9CXRg..
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Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 9), κατωτ. αριθ. 1033. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 615/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 12), κατωτ. αριθ. 1034. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του 

Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 13), κατωτ. αριθ. 1035. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-1» (Β’ 18), κατωτ. αριθ. 1039. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1284/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 25), κατωτ. αριθ. 1040. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1286/1021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της   

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 26), κατωτ. αριθ. 1041. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

30), κατωτ. αριθ. 1042. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1288/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 31), κατωτ. αριθ. 1043. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1653/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 39), 

κατωτ. αριθ. 1046. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2004/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 44), 

κατωτ. αριθ. 1047. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2333/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

53), κατωτ. αριθ. 1049. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQN7q-QMdj3DcwKTlCK4RiR_6w5Y3OXFq2eEKC17QWeYkQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QOHhv6y7tVntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOgazfVPmkVm1_howYJaevkqaNrB2rdtKxo3582iqmcb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ql4wWfRiwJTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEDwn1tlfytAeydx7CzNRJveaeF2te83Jl4-IsDU8J5f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE4UZcn3i_f_zFfQOzVM75W12TFmOrSHMIFraEZulO-v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK8-Ta2MJhCgXQpnFFN_1RU-1l3Now0y1shVJAN0DT56
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBUyruFwqFiwhuWQICPavRsaCtstTUJO2uMxBVW7XsHA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b0dYgDvLeYTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOBvYSNikOLRX-5tZpITi1FPvDnLCokk7xdyr7qIyWfp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE0PWxrvhYQnbv44gwtU2exT7aIG6YG3AplSRTJLV7vu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG6rRfJ6ba26Zb1hgmJyA9gxeu2OKxzXuc8K3qvPxdCN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG6rRfJ6ba26Zb1hgmJyA9gxeu2OKxzXuc8K3qvPxdCN
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2331/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 54), κατωτ. αριθ. 1050. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2329/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 55), κατωτ. αριθ. 1051.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2638/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 65), κατωτ. αριθ. 1052. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2643/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του 

Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 66), κατωτ. αριθ. 1053.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2640/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12)» (Β’ 67), κατωτ. αριθ. 1054. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3058/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 88), κατωτ. αριθ. 1057. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

89), κατωτ. αριθ. 1058. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 90), κατωτ. αριθ. 1059. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

91), κατωτ. αριθ. 1060. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3066/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 92), κατωτ. αριθ. 1061. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3070/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCrlM1z9AHxtoEU8flfnk4OfjmHeAPiIqQcitcWJ-S7q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCKrjecnTCxt_SMLViykdEgotiejpBHZaGT_Duerg2PD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-e4JIptYxqTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGLlzAqsDy7JZ13PL_asUjqwqGhscep4b6Os0gQsl5En
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL7mK1QuAhPJmpSrxAT6yVRKuK2mjRcv6wkpiGSw7t3V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SFJZYW49XfPtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPE0Mpyx_5DaM9B3HgYcU8uOg75P6DWZEvIWlPmkoxMC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKfbia4OMRkxF2EyK_8-6gSf0XSlj8j-4ZR6WJlVpCfR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHrWGsJ6Wh9Fx_51QBoWrSHjy_EPTWAAlClNy8Hg3CgN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPchPFxSve_1fuSKG3FlRVqXqFErdCBjnIVPE7WUm23o
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Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12)» (Β’ 93), κατωτ. αριθ. 1062. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα 

Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 94), κατωτ. αριθ. 1063. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 95), 

κατωτ. αριθ. 1064. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3072/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 96), κατωτ. αριθ. 1065. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3078/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 97), κατωτ. αριθ. 1066. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.3076/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου προς αντιμετώπιση της δια σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 98), 

κατωτ. αριθ. 1067. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

186), κατωτ. αριθ. 1077. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

341), κατωτ. αριθ. 1095. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

454), κατωτ. αριθ. 1108. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), 

κατωτ. αριθ. 1118. 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vJ4GKx8iICXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJrm6Fql7DOs-q2rCCN7YBXRQRwVWNFInmYkc-yw8r2W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPeqOXhKvGU-v30RlOlqhOPTFzQvwvoyp-0iRcRQtRN3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8smx2PaOMA0btIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTPXkltXDa0wE0TWvoHvocy3Fd__a9KYFoendCN9vC9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNzDJoiq398h8BHJnHFUtqDMMDANHiifJ5rr1Xwj4Gys
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJTw60_S0O49w9oXjY9CAASILOSsDC1JxZ-JGqJ3bAio
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qch8ztD7IMbtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB90k62cfmuQh8D6eSGXh3bbLRs6c5s6kMXK4Ju16PdK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQIIHGOK3VoX-Lm0WzpHTeT0YdO8McLSyC95Nsr-tYF9
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 648), κατωτ. αριθ. 1129. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793), κατωτ. 

αριθ. 1144. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), κατωτ. 

αριθ. 1156. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), κατωτ. αριθ. 1159.  

Εκδόθηκε η απ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 996), κατωτ. αριθ. 1174. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1076), 

κατωτ. αριθ. 1192. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194), 

κατωτ. αριθ. 1208. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308), 

κατωτ. αριθ. 1232. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441), 

κατωτ. αριθ. 1246. 
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558), 

κατωτ. αριθ. 1257. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044/2021 «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της 

υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678), κατωτ. αριθ. 1275. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683  της 29/29.4.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 1814), κατωτ. αριθ. 1297. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

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

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

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή 

αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 1300. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1872), 

κατωτ. αριθ. 1306. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1944), 

κατωτ. αριθ. 1314. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141) , 

κατωτ. αριθ. 1334. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2233), κατωτ. 

αριθ. 1354. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAtr7TUblP3c1B2qqXvBLfnYDSQxw1g7wEAsEXoZeZp
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και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2366), 

κατωτ. αριθ. 1374. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476), 

κατωτ. αριθ. 1383. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2660), 

κατωτ. αριθ. 1390. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744), κατωτ. 

αριθ. 1405. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066), 

κατωτ. αριθ. 1434. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117), 

κατωτ. αριθ. 1439. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 45218/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3128), κατωτ. αριθ. 1442. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276), 

κατωτ. αριθ. 1462. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481), 

κατωτ. αριθ. 1477. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594), κατωτ. 

αριθ. 1489. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rto445gM5LYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZh4_rp14EadNAGJgin_FjQSaM6Ya2OeZTbyau9OKR4
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.49464/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3595), 

κατωτ. αριθ. 1490. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3660), 

κατωτ. αριθ. 1497. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690), κατωτ. 

αριθ. 1499. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3793), κατωτ. αριθ. 1505.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3835), κατωτ. 

αριθ. 1509. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

3899), κατωτ. αριθ. 1514. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

3914), κατωτ. αριθ. 1517. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52200/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. 

αριθ. 1518. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. 

αριθ. 1519. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 52198/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3916), κατωτ. 

αριθ. 1520. 
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 

3958), κατωτ. αριθ. 1524. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53660/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4047), 

κατωτ. αριθ. 1529. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53662/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

4048), κατωτ. αριθ. 1530. 

Εκδόθηκε η υ.α.Δ1α/Γ.Π.οικ. 53665/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 4049), κατωτ. αριθ. 1531. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

4054), κατωτ. αριθ. 1533Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

4054), κατωτ. αριθ. 1535. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.54999/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4184), κατωτ. αριθ. 1538. 

Για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» βλ. την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55001/2021 (Β’ 4184), 

κατωτ. αριθ. 1539. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Εκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwqpDxdkld3zafYs1NSxInFqxVzsU_dNUv9wGRo4WWU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjrEFo56B8R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRts9Rjnk7PQkn_IUpVws6WKV95xHTs007VPx58ko8L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQadt4yFsAPPt-qmapmsvasoq0S8RCTxV5ap0FF-KkK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIRcdohRXsheIG6IQC_u0ngWuMNtfPtCtLh4FrATItW
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Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214), κατωτ. αριθ. 1547. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4294), κατωτ. αριθ. 1551. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56610/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4295), κατωτ. αριθ. 1552. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56613/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4296), κατωτ. αριθ. 1553.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4297), κατωτ. αριθ. 1554. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»  

(Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58259/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4399), κατωτ. αριθ. 1564. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58257/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4399), κατωτ. αριθ. 1565. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4400), κατωτ. αριθ. 1567. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 

4441), κατωτ. αριθ. 1571. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (B’ 4506), κατωτ. αριθ. 1578. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n_gAkMy7leJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7leQl8K7Q9_iBKx6-Q-f88qZZlI7PtiLTcWRdi1N4o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq2v7vu6OWkPGTJE_UtwqmXmM79c7jzTqL_sccQWB41
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDt1ShLOD_pLxG_P1iSRg7LCrkNUTpxc9HHGRCYc94j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdmHnitXwq7CFBRmzU7ggzoJKbRUkXHmR0PIYACVMFv8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdmHnitXwq7CFBRmzU7ggzoJKbRUkXHmR0PIYACVMFv8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFV2MufNT-jK2yBLRu_WBDjKEE_WRgttcVILZRSmarh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8grxKqk0vP7P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7HrOWxxrU0l5eWBLT2vPjuIpz3z8_FKrXSVJN5hnCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zzTotvtoreZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1iFMTXZlsK5XSWDyvfUYO9Wo5LBqYm9dqhn6rFCAd-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcI3enqGcROGgGfQAN8eFsTa9XB_EeCLu6O9CTQq1izT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2ZukKnlHTpoPd7s5R9J6ucYVgbi3ZpDi_pA5jSXk0I
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdMsG7RvAa31BmrmS7HVw96iqEP2MtSW25kt5tgzVkaN
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4507), κατωτ. 

αριθ. 1579.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4508), κατωτ. αριθ. 1580. 

4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων κατ΄ εφαρμογή της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 

είναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων 

κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 

περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), κατωτ. αριθ. 81. 

Εκδόθηκε η υ.α. 5052/2020 «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ 

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» 

(Β΄ 1018), κατωτ. αριθ. 87. 

Εκδόθηκε η υ.α. 5248/2020 «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, 

κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 

καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073), κατωτ. αριθ. 99. 

5. Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

είναι δυνατόν να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά 

μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας 

μεταναστών, όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να 

λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, 

τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται 

αναλόγως.  

Εκδόθηκε η με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 

από 21.03.2020 έως και 21.04.2020» (Β΄ 985), κατωτ. αριθ. 79. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας 

Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020» 

(Β΄ 1548), κατωτ. αριθ. 216. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 

7.5.2020» (Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 220. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX0ysyo0XGP6dd9qpflaq7Hf6f5iuY7WNWNXDw4pWyNt
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32363/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας 

Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020» 

(Β΄ 2019), κατωτ. αριθ. 329. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35114/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

μεταναστών “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση “ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του Δήμου Παιονίας 

Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2190), 

κατωτ. αριθ. 382. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51240/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ για το χρονικό διάστημα από 13.8.2020 έως και 

25.8.2020» (Β΄ 3400) , κατωτ. αριθ. 615. 

Εκδόθηκε η υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 14.8.2020 έως 

και 31.8.2020» (Β΄ 3428), κατωτ. αριθ. 621.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51363/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 

14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3436), κατωτ. αριθ. 623. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54005/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Λέσβου για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» 

(Β’ 3665), κατωτ. αριθ. 663. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54035/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 

2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3666), κατωτ. αριθ. 664. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54308/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα 

από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β΄ 3703), κατωτ. αριθ. 669. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας στρατόπεδο “ΓΕΡΑΚΙΝΗ” του Δήμου 

Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β΄ 3772), 

κατωτ. αριθ. 680. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54986/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του 
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Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β΄ 3773), 

κατωτ. αριθ. 681. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 

διάστημα από 7-9-2020 έως και 21-9-2020» (Β΄ 3774), κατωτ. αριθ. 682.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως και 

25.9.2020» (Β΄ 3869), κατωτ. αριθ. 695. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56870/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Λέρου, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020» 

(Β΄ 3953), κατωτ. αριθ. 711. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56878/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Σάμου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020» 

(Β΄ 3954), κατωτ. αριθ. 712.  
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊου COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων για το χρονικό 

διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020» (Β΄ 4015), κατωτ. αριθ. 730. 

Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 59632/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση “Κλωστήριο Σακίρογλου” του Δήμου 

Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β’ 4136), 

κατωτ. αριθ. 752. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59630/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Σερρών στη θέση “Πρώην Γεωργική Σχολή” του Δήμου 

Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 

4137), κατωτ. αριθ. 753. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/2020 «Μέτρα προσωρινού περιορισμού 

επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138), κατωτ. 

αριθ. 754. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Σκαραμαγκά στη θέση “Προβλήτα 4” του Δήμου 

Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 2.10.2020 έως και 12.10.2020» (Β’ 4327), 

κατωτ. αριθ. 783. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWu4GOAZsda1xD5eCkNBsEGvCSLdTJWfyy76QgTMimcw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6f3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWFJKSuxlqiyyv0nqTAgpz9PQVIsSAtMYix4BldRUjCu
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62436/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 

5.10.2020 έως και 12.10.2020» (Β’ 4389), κατωτ. αριθ. 795. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση “Νέα Καβάλα” του Δήμου 

Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 6.10.2020 έως και 19.10.2020» (Β’ 

4407), κατωτ. αριθ. 798. 

Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63545/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και 

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών 

τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από τις 7.10.2020 

έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), κατωτ. αριθ. 800. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64854/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 

διάστημα από 13.10.2020 έως και 25.10.2020» (Β’ 4498), κατωτ. αριθ. 815. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64856/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής - πρώην στρατόπεδο “Στεφανάκη” του 

Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 13.10.2020 έως και 25.10.2020» (Β’ 4499), 

κατωτ. αριθ. 816. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64862/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας 

Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 13-10-2020 

έως και 25-10-2020» (Β’ 4500), κατωτ. αριθ. 817. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.65549/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης 

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Χίου – “ΒΙΑΛ” του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14-10-2020 έως 

και 21-10-2020» (Β’ 4533), κατωτ. αριθ. 822. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 /2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709) , κατωτ. αριθ. 840 

 

Άρθρο εξηκοστό ένατο 

Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUPNSxdxY2pXhaXy3s5OiF_HvrrEmgYUCpTQ-DFAECTm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9D3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtacLYmGyV9O9lkO5gNEVanpYUgtwdQ9wMDCXFtXHgLeX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9D3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtacLYmGyV9O9lkO5gNEVanpYUgtwdQ9wMDCXFtXHgLeX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmgJ47Ah8qhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8NXzk3wdJIf_aSdOvERr7Sdlt1CZmfhupxs7nvRoLa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTG8ufH-Kcaph1w4PjCDHY1pUQpJ-gcgHO0mM6v7XYz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfBJbBYBJ6ougfDbqvXs1CvxXvzzRHHkOHWq3Bx2gyfR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfWjiBE6bFSjqnVCapx46ETC_q5DyOEeNBOjFQC8z486
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTURkU8MkkK6b7HAbQ_G4Ad8xCBQHaGMiYC-3fQ4Xh4r
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
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1. Η περ. α. της παρ. 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Αρμόδιες αρχές για τη 

διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και 

την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή 

ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του 

ν. 4622/2019 (Α΄ 133)».  

2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στα φυσικά πρόσωπα, 

που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι 

προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ».  

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο εβδομηκοστό 

Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της 

προστασίας των συνόρων 

Τα θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή 

δημοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας τίθενται 

στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον 

σκοπό της κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, 

χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.  

 

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο 

Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου 

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

1. Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου 

(φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή 

Ενότητα Έβρου εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας 

εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και εξαιρούνται του 

πεδίου εφαρμογής του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και του 

ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Τα σχετικά σχέδια κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική 

Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και 

εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο 

χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
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ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, 

γενικής ή ειδικής διάταξης.».  

Η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

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

 

66. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 12687/2020 της 16/20.3.2020 

«Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» 

(Β΄ 939) 

Με την απ. Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. 

3332/2020 της 7/10.4.2020 «Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 

12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939)» (Β΄ 1297) ορίστηκε ότι 

«Η ισχύς της με αριθμό 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939) 

παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του», αναφορικά με την αναστολή της υπηρεσίας της 

υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στη Διεύθυνση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 

αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, 

καθώς και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω εξαιρετικών αναγκών. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nRJO47LYk5R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWJwI4mbEn6ZCLxbt_7itSQrQ4xOtQauiTCCio_HrUTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5ZddERgPp2qNW4xN_86k8H4o3Y48MA6fxC53ICiNBo
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γ) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4). 

δ) Του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» 

(Α΄ 5). 

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5). 

στ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10). 

ζ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34). 

η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

θ) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 

149), όπως ισχύει. 

ι) Την με αριθμό 7337/1.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Δ.Ο.Χ. 498). 

ια) Την με αριθμό 2246/5.3.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 

Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και 

παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β΄ 714). 

2. Τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί 

αναστολής της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, με σκοπό την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της υγείας των 

εργαζομένων και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες τους. 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5954/ 12 Μαρτίου 2020 εισήγηση του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Ασύλου. 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7189/ 12 Μαρτίου 2020 εισήγηση του Διοικητικού 

Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. 

5. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό 

την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα 

αναφερόμενα στο με Αρ. Πρωτ. 12540/11-3-2020 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

6. Την υπ΄ αριθμόν 2640/2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με 

την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα 

Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 

2020 και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία 

Ασύλου, καθώς και στην Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας 
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Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. 

«Κατ΄ εξαίρεση, α) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης της 

Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

για αρχική χορήγηση "μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή", καθώς και για αρχική 

χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας που τον συνοδεύουν, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, κατά τα 

οριζόμενα στην με αριθμ. 13850/13.4.2020 (Β΄ 1506) υπουργική απόφαση, 

"Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει" και β) είναι 

δυνατή η επίδοση των αδειών διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με 

την αρμόδια υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού αυτής, κατά τη 

διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων της με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β΄ 939) 

απόφασης». 

Το εντός «» εδ. προστέθηκε με την απ. Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών - 

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. 14005/2020 της 22/22.4.2020 «Τροποποίηση 

της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939), όπως αυτή 

παρατάθηκε με την με αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια απόφαση» (Β΄ 

1545). 

 

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

 

67. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αριθμ. 927/1 της 14/20.3.2020 

«Λήψη επειγόντων μέτρων λειτουργίας της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της από 

11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 939) 

 

Έχοντας υπόψη : 

α. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως ισχύει, ιδίως άρθρα 6 και 11. 

β. Tο ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α΄), όπως ισχύει. 

γ. Tην από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 

55/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

δ. Την από 25ης Φεβρουαρίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

(ΦΕΚ Α΄ 42/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού». 

ε. Τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄/7138), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81A0Jyv-wIggliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSKZy98ySbbPRZ1Z4CkrsBHAfqbN79shBT8o-qY_H2_F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81A0Jyv-wIggliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSKZy98ySbbPRZ1Z4CkrsBHAfqbN79shBT8o-qY_H2_F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nRJO47LYk5R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWJwI4mbEn6ZCLxbt_7itSQrQ4xOtQauiTCCio_HrUTP
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στ. Τον ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄/126), «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 

καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης». 

ζ. Την από 12ης Μαρτίου 2020 υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με τίτλο «Ώρες προσέλευσης 

κοινού». 

η. Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/22088 -3/11/2011 του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διευκρινίσεις για 

την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας». 

θ. Την τήρηση της αρχής της προφύλαξης και της αρχής της αναλογικότητας, 

λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην 

ΕΕΤΤ ή των μελών της εν στενή εννοία οικογενείας αυτών. 

ι. Την ανάγκη λήψεως από την ΕΕΤΤ επειγόντων μέτρων για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό. 

ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤΤ ούτε σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

Επειδή: 

1. Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια, τα δε μέλη αυτής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας. 

2. Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42) με θέμα, 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». 

3. Περαιτέρω, με την από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του». Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 5, παρ. 7, της εν λόγω ΠΝΠ 

ορίζονται και τα εξής: 

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με 

απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι 

δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και 

κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.» 

4. Επιπλέον, σχετική είναι και η αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/9-3-2020 εγκύκλιος του 

Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης 

κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας» (ΑΔΑ: 

Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η). 

5. Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), 

https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τον ιό 

και οδηγίες προς τους πολίτες και από τον φορέα αυτό παρέχεται εξειδικευμένη 
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πληροφόρηση για περιπτώσεις πιθανής επαφής με ύποπτο κρούσμα καθώς και για τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. 

6. Στην από 12ης Μαρτίου 2020 υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 

προστασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με τίτλο «Ώρες προσέλευσης 

κοινού», προβλέπονται τα εξής: 

«8. Ώρες προσέλευσης κοινού 

Με την παρ. 7 του αρ. 5 της ΠΝΠ προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της 

δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών 

εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό. 

Ειδικά σε περίπτωση κατ΄ επείγουσας ανάγκης περιορισμού των ωρών εισόδου του 

κοινού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή καθολικής έκτακτης απαγόρευσης εισόδου 

του κοινού για συγκεκριμένο διάστημα είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματος του οικείου φορέα η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 σε συνδυασμό 

με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο (AΔA: 

45BZX-P2Λ). 

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και 

με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζεται 

αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου 

να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και 

αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία 

της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής 

ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία 

για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών. Εξυπακούεται ότι μετά το 

πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση 

προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού. Εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη του ως 

άνω μέτρου, το κοινό που εισέρχεται στις υπηρεσίες θα πρέπει να περιορίζεται κατά 

την κρίση της οικείας υπηρεσίας (π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να 

εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών) με σαφείς οδηγίες που θα δοθούν από 

την αρμόδια υπηρεσία κάθε φορέα στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την 

υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού. 

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου/γραμματείας αλλά και εν γένει 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την 

αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να 

γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία». 

7. Η ΕΕΤΤ δέχεται το κοινό καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά, 

λόγω της αναγκαίας λήψεως επειγόντων μέτρων προστασίας του κοινού και των 

εργαζομένων της και λόγω προγραμματισμένης απολύμανσης των εγκαταστάσεών της 

την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16-3-2020, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης 
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των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του, οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την από 25-2-2020 ΠΝΠ 

απαγορεύοντας την είσοδο στο κοινό και τους εργαζομένους αυτής την προσεχή 

Δευτέρα 6-3-2020, στους δε εργαζομένους αυτής και την Κυριακή 15-3-2020, 

αποφασίζει: 

 

1. Αναστέλλει τη λειτουργία της ΕΕΤΤ την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 

2020, λόγω προγραμματισμένης απολύμανσης των γραφειακών χώρων αυτής, στα 

πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

2. Απαγορεύει την είσοδο στους γραφειακούς χώρους αυτής επί της Λεωφόρου 

Κηφισίας 60, Μαρούσι, στους ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ ορόφους: 

1. στους εργαζομένους της ΕΕΤΤ, την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 

και 

2. στους πολίτες, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. 

3. Ορίζει ότι από την Τρίτη 17-3-2020 και για τις προσεχείς εργάσιμες μέρες 

περιορίζονται οι ώρες προσέλευσης του κοινού κατά 50% καθημερινά, και να 

επιτρέπεται από ώρας 9ης έως και ώρας 12ης λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην ΕΕΤΤ ή των μελών της εν στενή 

εννοία οικογενείας αυτών. Το μέτρο αυτό ισχύει μέχρις εκδόσεως απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών περί πλήρους απαγορεύσεως της προσέλευσης του κοινού 

στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ. 

4. Ορίζει ότι, όσον αφορά την Υπηρεσία πρωτοκόλλου/γραμματείας της ΕΕΤΤ αλλά 

και εν γένει για την εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την 

αποφυγή συγχρωτισμού, συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται, από τη 

Δευτέρα 16 Μαρτίου και εφεξής, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. 

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να 

κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ και την ιστοσελίδα του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμεσα, από της εκδόσεώς της. 

 

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

 

68. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ Αριθμ. 22 της 16/20.3.2020 

«Τροποποίηση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, 

λόγω κορωνοϊού» (Β΄ 940)  

 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Το άρθρο 5 παρ. 7 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020).  

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 

κορωνοϊό».  

4. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο περί καθορισμού ωρών 

εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, 

των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου κοινού στις 

δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011 εγκύκλιο.  

5. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας 

υγείας, αποφασίζει: 

 

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στα πλαίσια λήψης 

μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό των ωρών 

εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου για το χρονικό διάστημα από 

16/3/2020 έως και τις 10/4/2020 με δυνατότητα παράτασης, ως εξής: Το ωράριο 

εξυπηρέτησης κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου ορίζεται από ώρα 9:00 

π.μ. έως 13: 00 μ.μ. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020. Η απόφαση αυτή να 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και να 

γνωστοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους πολίτες.  

 

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

 

69. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 της 

20/20.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη 

την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις 

λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 943) 

(Καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020 

«Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών 

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

διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142). 

 

----------.---------- 
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70. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 της 20/20.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει 

προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και 

του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών 

τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 

έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, 

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

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

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

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

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

(Α΄ 26), 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20008/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

(Καταργήθηκε, όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23450 της 7/7.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 

“Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε 

τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων 

αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα 

από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00” (Β΄ 944)» (Β΄ 

1209), από το πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 
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συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ. 165.) 

 

Άρθρο δεύτερο 

Με το δεύτερο εδ. της παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ. 

165, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του δεύτερου άρθρου της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/ 

20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 944) παρατείνεται έως τις 27 

Απριλίου 2020 και ώρα 06:00». 

1. Από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 και έως τις 21 Απριλίου 2020 και ώρα 

06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους 

ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων 

ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα 

αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να 

μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, 

ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, 

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών, 

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, 

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών 

εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για 

μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε 

έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού. 

«ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων 

ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)» 

Η περ. ε) προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.25779 της 17/17.4.2020 «Τροποποίηση της 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 944)» 

(Β΄ 1480). 

 

----------.---------- 
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71. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

31927 της 21/21.3.2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 

των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους 

κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση 

εφημερίδων» (Β΄ 945) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. 

1. Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42). 

2. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55). 

3. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α΄ 64). 

4. Την 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» (Α΄ 68) και ιδίως το άρθρο δέκατο 

όγδοο αυτής. 

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

192), όπως ισχύει. 

6. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού. 

7. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της 

ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

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

και καθορισμός 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. Την υπ΄ αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

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

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

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88qRnQvjOKH15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSEie7eRLkhIjgEi7ZYPvoyta2u4Du-kJA1IqJ5ADaX9
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Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης 

τροφίμων παρατείνεται κατά μία (1) ώρα για τη Δευτέρα 23.3.2020 και την Τρίτη 

24.3.2020 και διαμορφώνεται ως εξής: 

Τη Δευτέρα 23.3.2020 και την Τρίτη 24.3.2020 τα εμπορικά καταστήματα λιανικής 

πώλησης θα λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 22:00. 

 

Άρθρο 2 

Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υποχρεωτικά σε όλη την Επικράτεια για την 

Κυριακή 22.3.2020 και με ωράριο 09:00 - 17:00. 

 

Άρθρο 3 

Από τη δημοσίευση της παρούσας τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

τροφίμων, υποχρεούνται να πωλούν εφημερίδες. 

 

Άρθρο 4 

Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με 

νεώτερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 

 

Άρθρο 5 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή 

προστίμου που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου εικοστού δεύτερου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

 

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

 

72. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1051 της 20/21.3.2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΠΟΛ.1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 

διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει» (Β΄ 947) 

Για περαιτέρω τροποποιήσεις των ίδιων τροποποιούμενων διατάξεων, βλ. 

-την όμοια απ. 1159/2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 

2014 (Β΄ 179) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 

πληροφοριών”, όπως ισχύει» (Β΄ 2725), κατωτ. αριθ. 499 και 

-την όμοια απ. Α.1072/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων “Υποβολή καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών” (Β’ 179), όπως ισχύει» 

(Β΄ 1253), κατωτ. αριθ. 1219. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8wsYXwNSA3lB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUu085mOiyfRPSSpiBhG9VxzEFAq4927m33x0KvJar6u
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSH5DD8XIz-Aoy7A-LWE-ZawKM1wukc63h7c4zmf0XeQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSoqh3QVe8V-dpA8EI6grI0-pyFH-S-8JQ_okVu4P-TY


460 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν. 

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των 

παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 

γ) Της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 

(179 Β΄), όπως ισχύει. 

δ) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις 

αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 

ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων». 

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων 

ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019, δεδομένων 

των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, 

που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της 

χώρας. 

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, 

ως ακολούθως: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: « Για το 

ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων 

θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 30/06/2020». 

2. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρετικά για το 

ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 

προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 

31/07/2020». 

 

----------.---------- 
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73. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟYΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 227 της 20/21.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας 

ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε 

συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο 

πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 948) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις διατάξεις: 

1. του άρθρου τριακοστού της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19», 

2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 

«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

3. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», όπως ισχύει, 

4. του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» 

(Α΄126), 

6. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως ισχύει, 

7. του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 

ισχύει, 

8. της υπ΄ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008), 

9. της υπ΄ αρ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄ 3051), 

10. της υπ΄ αριθμ. 179/2020 (Β΄ 861) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 

«Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας 

και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8maDKwi-EoeR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc5fHd7xMwzVo3eu5cHP7GHU87GdgPo11SWPXFRoZcAW
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ΙΙ. Την κατεπείγουσα ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που 

άπτονται της άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

III. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού αλλά και ειδικών 

ομάδων και κατηγοριών πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που 

πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19. 

IV. Την ανάγκη άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών για την εμπέδωση μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID - 19 στο πλαίσιο της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας. 

«V. (α) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 72/20-3-2020, προβλεπόμενη στο άρθρο 24 

παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 11.000.000€ θα 

καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 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» στον ΑΛΕ 

2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-

611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης» του προϋπολογισμού του Υπ. 

Οικονομικών και (β) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39524/ 16-4-2020 προβλεπόμενη στο άρθρο 

24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

σύμφωνα με την οποία η πρόσθετη προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 

9.000.000€, θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 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» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων 

σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης» του 

προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών.», αποφασίζουμε: 

Το μέσα σε «» στοιχείο V. του προοιμίου αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 

1 της απ. Υφυπουργού Οικονομικών - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 337 

της 24/25.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 227/2020 (Β΄ 948) κοινής 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 

“Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και 

των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 

1583). Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ 

αρ. 227/2020 (Β΄ 948) κοινή υπουργική απόφαση. Η έναρξη ισχύος της παρούσας 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

Άρθρο 1 

Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών 

1. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Προεδρία της Κυβέρνησης, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZz-H6xmQFENLnIUwHT87wj5vSfbLMNQuPwizraBE5R1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZz-H6xmQFENLnIUwHT87wj5vSfbLMNQuPwizraBE5R1
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επικοινωνίας και ενημέρωσης, ήτοι την εκπόνηση σχεδίου για κάθε είδους εκστρατεία 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, με βάση τις εκάστοτε ομάδες και 

κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται τα επί μέρους μηνύματα (γενική κοινή 

γνώμη, ευπαθείς ομάδες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.), 

προς το σκοπό της εμπέδωσης των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 καθώς και κάθε συναφή υπηρεσία που απαιτείται για την 

υλοποίηση εκάστης. 

2. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει: 

Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή κατά περίπτωση 

οπτικοακουστικού, λεκτικού, με απεικόνιση ή μη, υλικού για τη μετάδοση ή 

καταχώρηση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και ειδικότερα: τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων διάρκειας άνω του ενός (1) λεπτού, μακέτας για 

εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας για αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης). 

Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, ανά κατηγορία, τον τρόπο και τη συχνότητα μετάδοσης ή καταχώρησης 

σε αυτά. 

Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης του επικοινωνιακού προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η παρούσα απόφαση αφορά σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά 

μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

3. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία 

παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με την 

προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων 

καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας που φιλοξενούν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν 

αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση της εκστρατείας. 

4. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία πληρωμής 

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας, καλύπτονται με έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, έπειτα από σχετική βεβαίωση του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της 

Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα περιλαμβάνεται 

αναλυτική αναφορά της κατανομής της δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. 

2. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν το πρόγραμμα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του ιδίου 

Υπουργείου. Λοιπές δαπάνες για τους σκοπούς του άρθρου 1 θα πραγματοποιηθούν 

από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Με την αποδοχή από τα αντίστοιχα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της πρότασης 

μετάδοσης ή καταχώρησης, καταβάλλεται σε αυτά άμεσα προκαταβολή ύψους 35% 
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σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική βεβαίωση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 

στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου γίνεται κατόπιν βεβαίωσης του ανωτέρω, 

στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το υπόλοιπο ανά Μέσο Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.5.2020. 

 

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

 

74. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1053 της 

20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949) 

Για νεώτερες ρυθμίσεις της παράτασης προθεσμιών καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών επιχειρήσεων, βλ. την υ.α. 

Α.1072/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία 

λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

του» (Β΄ 1157), κατωτ. αριθ. 125, με την παρ. 6 της οποίας ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αριθμ. Α.1053/21.3.2020 (Β΄949) 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α.1062/26.3.2020 (Β΄ 1043).» 

Με την παρ. 6 της υ.α. Α.1106/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 280, 

ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις αριθμ. Α.1053/21.03.2020 

(Β΄ 949), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) 

απόφαση, και αριθμ. Α.1072/02.04.2020 (Β΄ 1157), όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, αποφάσεις.».  

Με την παρ. 6 της υ.α. Α.1147/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία 

λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-IKt7BTbXHZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY5iAJST57WgJcR1YUPc85kR-jGf2wrkZzJk3cj_HDP_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYBAvGpNmPVnt3QwhqpeLHwcN5VaX_uYZ1pNE3tRrNT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYtji3btBX9WBLzEsuUbcYCbsTAEir2ZByHE1zkuvwLt
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του» (Β΄ 2449), κατωτ. αριθ. 437, ορίστηκε ότι : «6. Η παρούσα απόφαση δεν 

καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1053/21.03.2020 (Β΄949) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ΄ αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ΄ αρ. 

Α.1072/02.04.2020 (Β΄1157), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, και την υπ΄ αρ. Α.1106/08.05.2020 (Β΄ 

1823) απόφαση.». 

Με την παρ. 6 της υ.α. Α.1147 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την 

οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Β΄ 2449), κατωτ. αριθ. 438, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα 

απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1053/21.03.2020 (Β΄949) απόφαση, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ΄ αρ. 

Α.1072/02.04.2020 (Β΄1157), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, και την υπ΄ αρ. Α.1106/08.05.2020 (Β΄ 

1823) απόφαση». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 καιτης ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 

υπαλλήλων αυτών». 

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄). 

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVThUfWt8o7D_AjN5uEU72td1UJ3494MVK7KXGgSDRqm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVThUfWt8o7D_AjN5uEU72td1UJ3494MVK7KXGgSDRqm
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11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, 

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

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

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων- Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020». 

13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 /13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020». 

14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 

μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και  ιδρυμάτων, 

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα 

από 11.3.2020 έως και 24.3.2020». 

15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος». 

16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, 

κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, 

παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης 

αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 

το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020». 

17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915/Β΄/17.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
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18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30-

11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς 

και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 

27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020). 

19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

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

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες 

έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 

πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020», που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 

30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, 

παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, με την παρ. 1 

της υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του 

συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043), 

κατωτ. αριθ. 93. 

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής. 

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε 

καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει 

αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις 

δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 

αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής 

ημερομηνίας βεβαίωσης. 

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

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

τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
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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. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) 

 Ο Πίνακας τροποποιήθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, από τον συνημμένο 

πίνακα στην υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και 

του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 

1043), κατωτ. αριθ. 93. 

 

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

 

75. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1054 της 

20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950) 

Για νεώτερες ρυθμίσεις της παράτασης προθεσμιών καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. 

επιχειρήσεων, βλ. την υ.α. Α.1073/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 1158), κατωτ. αριθ. 126, 

με την παρ. 6 της οποίας ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ 

αριθμ. Α.1054/21.03.2020 (Β΄950) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. Α.1063/26.03.2020 (Β΄1043).» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

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

περιορισμού της διάδοσής του». 

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

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8y0kzqWud5Q15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudumkcaWVD5pMoJZs-UqnPb5mdGc0skeY7vdU_KG1iWe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMaw8smZe20awzLQxPg-C2cIP-S2ripfRg69zR7EquZ
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 

υπαλλήλων αυτών». 

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β΄) «Σύσταση 

Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄859/14.3.2020) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ σεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, 

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

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

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 857/14.3.2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

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

απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020». 

13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄855/13.3.2020) 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». 

14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/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». 

15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
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Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος». 

16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833Β΄/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». 

17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/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». 

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 

39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 

Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων», καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020). 

19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 21. Το γεγονός ότι από την απόφαση 

αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 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  11/03/2020 μέχρι και 

την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα «ή των 

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20/3/2020», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε, με ισχύ από 21.3.2020, στην παρ. 1, μετά τη 

λέξη πίνακα, με την παρ. 1 της υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 
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(ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 

επιχειρήσεων» (Β΄ 1043), κατωτ. αριθ. 94. 

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς 

καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. 

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής. 

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε 

καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει 

αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι 

επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η 

αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, 

βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης. 

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

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

τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα 

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

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

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επι- χορηγούνται 

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. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) 

 Ο Πίνακας τροποποιήθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, από τον συνημμένο 

πίνακα στην υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του 

συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043), 

κατωτ. αριθ. 94. 

 

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

 

76. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

(ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

951) 

 

Έχοντας υπόψη: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SCmkdKPFKwV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUPu2R3uQelaGOvsEg8C5pD0aad8NOyk1b2u488G1YsL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SCmkdKPFKwV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUPu2R3uQelaGOvsEg8C5pD0aad8NOyk1b2u488G1YsL
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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 Covid-19» 

(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 4 αυτού, 

β. της παρ. 3 του ένατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), 

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192), 

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

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

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 

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

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

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151), 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

ι. της υπ΄ αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), 

ια. της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β΄ 3058). 

2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Την υπ΄ αριθμ. Β1α,Β2α/οικ.19964/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 

31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 και προς περιορισμό 

του κινδύνου διασποράς του, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες 

δραστηριότητες:  

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών με ΚΑΔ 71201400. 
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Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα 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 μεταφορές, των οποίων ο 

τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο δεύτερο 

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. 

 

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

 

77. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 

15/256/9191 της 21/21.3.2020 «Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία 

«Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων» (Laboratory of 

Molecular Diagnosis of Infectious Agents) στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτερικού 

Κανονισμού του» (Β΄ 955) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016), το οποίο αντικατέστησε 

το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8.12.2014). 

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017), όπως ισχύουν. 

γ) Των άρθρων 35 και 36 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2019), όπως ισχύουν. 

2) Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/25.2.2020). 

3) Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (έκτακτη συνεδρίαση: 762/12.3.2020). 

4) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (έκτακτη συνεδρίαση: 

164/12.3.2020). 

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 

του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Ίδρυση – Αντικείμενο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W-A1MWpTV0N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXI0ZmivCP5XOpU-mUmF6GR1tSSVwsAyUSDhVLpvVmOG
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Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών, το Εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης 

Λοιμογόνων Παραγόντων», για να καλύπτει τη ταχεία μοριακή διάγνωση λοιμογόνων 

παραγόντων, με έμφαση στις νέες ιογενείς εστίες, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 

των προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει 

ως βασικό σκοπό τη ταχεία  μοριακή διάγνωση λοιμογόνων παραγόντων, κυρίως ιών, 

αρχίζοντας από τον κορωνοϊό CoViD-19, το μοριακό προσδιορισμό και 

ποσοτικοποίηση του ιού HIV-1, την ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HIV-1, τη 

τυποποίηση του HLΑ-Β*5701 σε HIV-1+ ασθενείς, τη τυποποίηση άλλων HLA 

γονιδίων σε ασθενείς με άλλες ιικές λοιμώξεις, την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική 

έρευνα σε θέματα που αφορούν τη μεταγραφική ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους 

αστάθεια και πως αυτά επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών – Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: 

1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και 

άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό 

αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη δι- εξαγωγή βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στους κλάδους της μοριακής διάγνωσης, με έμφαση στη 

μεταγραφικής ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους αστάθεια και πως αυτά 

επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες. 

3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, Φορείς, Οργανισμούς, 

Ινστιτούτα, και Κέντρα ερευνών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 

συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 

δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 

επιστημόνων. 

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) 

«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 

και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», στον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας 

Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος. 

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων 

Παραγόντων» είναι οι εξής: 

- Εξυπηρέτηση των αναγκών μοριακής διάγνωσης λοιμογόνων παραγόντων όπως 

αυτές προκύπτουν στο ΠΓΝΠ και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). 

- Η ταχεία μοριακή διάγνωση λοιμογόνων παραγόντων, με έμφαση στις νέες ιογενείς 

εστίες, (κορωνοϊός CoViD-19, κ.ά). 

- Μοριακός προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση του ιού HIV-1. 
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- Ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HIV-1. 

- Τυποποίηση του HLΑ-Β*5701 σε HIV-1+ ασθενείς. 

- Τυποποίηση άλλων HLA γονιδίων σε ασθενείς με άλλες ιικές λοιμώξεις. 

- Υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα μοριακής διάγνωσης με 

έμφαση στη μεταγραφική ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους αστάθεια και πως 

αυτά επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες. 

- Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των προγραμμάτων Προπτυχιακών 

και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος και άλλων Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

- Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. 

 

Άρθρο 3 

Προσωπικό 

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος Ιατρικής και στελεχώνεται 

από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος που η 

επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη 

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη 

του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των 

οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η 

τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, το 

Εργαστήριο στελεχώνεται από Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων που μετατίθενται 

από το ΠΓΝΠ κατόπιν εντολής της 6ης ΥΠΕ. Επιπλέον, στο Εργαστήριο 

δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 

μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά 

ενδιαφέροντα.  

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που στελεχώνει το Εργαστήριο 

είναι αυτά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. 

Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση της 

θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 

διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, καθώς και στις 

διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το Εργαστήριο 

οργανώνει. 

 

Άρθρο 4 

Διοίκηση – Αρμοδιότητες 

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θητεία που 

ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Εργαστηρίου και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω: 
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α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρικής, το 

πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 

Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση τους. 

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού 

στον Τομέα. 

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο. 

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, στη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

ε) Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/Β΄/25.10.2019). 

στ) Μεριμνά για: 

• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τομέα και του 

Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου 

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις 

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό 

• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από το προσωπικό του Εργαστηρίου 

ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. 

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του 

Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων, 

εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, επιστημονικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

3. Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων διοικείται από τον 

Διευθυντή. Το έργο του Διευθυντή επικουρείται από επιτροπή (Επιστημονικό 

Συμβούλιο, ΕΣ), η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή και έξι (6) μέλη ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: δύο (2) μέλη ΔΕΠ Παθολόγους - 

Λοιμωξιολόγους, τρία (3) μέλη ΔΕΠ που δραστηριοποιούνται στις γνωστικές περιοχές 

Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Φυσιολογίας και ένα (1) μέλος ΔΕΠ 

που δραστηριοποι είται στη γνωστική περιοχή της Βιοπαθολογίας. 

 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση – Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε εργαστηριακούς χώρους των κτιρίων 

Προκλινικών και Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής για τη διεξαγωγή του 

έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 

εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και 

των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 

Εργαστηρίου. 
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Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο 

Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 

αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και 

χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη 

χρησιμοποίηση οργάνων, υλικών και χώρων που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των 

εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην 

προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο 

προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 

εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα 

οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη 

χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

 

Άρθρο 6 

Έσοδα – Πόροι 

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους, οι οποίοι θα 

προέρχονται από: 

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο 

λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984, (ΦΕΚ 

53 Α΄), τον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και 

άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος. 

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από ακαδημαϊκά ιδρύματα, Φορείς, 

Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Κέντρα ερευνών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι επιστημονικοί 

στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 

Εργαστηρίου. 

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση 

που προέρχεται ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το 

Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν 

στο σκοπό του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών. 

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό 

του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 
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- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

- Καταστάσεις των προς ανάλυση δειγμάτων και των αποτελεσμάτων αυτών, 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλους 

σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος. 

Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 

- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. 

- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών. 

- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. 

- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. 

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 

- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού. 

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή 

στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, 

τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

και άλλων σχετικών Κανονισμών του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 8 

Τίτλος – Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων 

Παραγόντων» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα 

στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος 

που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα με τον τίτλο του 

Εργαστηρίου. 

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται από το 

Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου: 

«Laboratory of Molecular Diagnosis of Infectious Agents» Συντομογραφία 

Εργαστηρίου: «LAMODIA». 

 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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78. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 

21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των 

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής 

απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών 

και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 

της 10/10.4.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) 

έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών έως και τις 10.5.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, 

β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 

192), 

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

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

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 

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

ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 

4), 

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQACm6JCaP8EH4gwPyZW3aJVsuAFJmLMuPsrX3VjhzwSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQmvdKPFUPvwiFhPpXeY-BwGNWdYWOu8qR4wP3QWiXLe
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θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009). 

4. Την υπ΄ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 

3053). 

5. Την από 20.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 19961 /20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο Πρώτο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19: 

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών 

λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. 

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και 

λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική 

παρουσία, β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω 

δομές και δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων. 

3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες 

και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και γ) η 

λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας. 

4. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της 

παρούσας διαμένουν σε εστίες της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις 

10.4.2020. 
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Άρθρο Δεύτερο 

Την προσωρινή απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός 

και εκτός Ελλάδος από τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο Τρίτο 

Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 

10.4.2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 

σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, και των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 

σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. H 

απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει όσους εκ των 

ανωτέρω ανήκουν σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι 

βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή 

συνεργασιών και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των 

τελευταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και τις οδηγίες του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

 

Άρθρο Τέταρτο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνόγλωσσων 

σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου (ήτοι σχολικές 

μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υπό την 

εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου ή με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του 

ελληνικού Δημοσίου), με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στο πρώτο, δεύτερο 

και τρίτο άρθρο της παρούσας. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για 

το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, των υπολοίπων εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Παράλληλα, απαγορεύονται για το 

χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλες οι μετακινήσεις των 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

απουσίες των μαθητών σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού COVID-

19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται, εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση 

του Σχολείου σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου όπου ευρίσκονται. 
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Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και 

εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους 

αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ειδικού 

επιμισθίου εξωτερικού, ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στην 

περιοχή τοποθέτησής τους και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου. 

 

Άρθρο Πέμπτο 

Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύουν: 

α) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/6.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων 

εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724), 

β) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15956/8.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων 

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020» (Β΄ 727), 

γ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15958/8.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 

23.3.2020» (Β΄ 728), 

δ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16398/9.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 

24.3.2020» (Β΄ 731), 

ε) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 

24.3.2020» (Β΄ 783), 

στ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και 

επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 855). 

 

----------.---------- 
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79. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ- 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030 της 21/22.3.2020 

«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 

COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 21.04.2020» (Β΄ 

985) 

Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768 της 16/17.4.2020 

«Παράταση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου 

έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1472), 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340 της 22/22.4.2020 «Λήψη 

μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-

19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 

22.4.2020 έως και 5.5.2020» (Β΄ 1548), κατωτ. αριθ. 216, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους 

δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 

έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 220, 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.29105 της 9/9.5.2020 «Παράταση 

της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 

21.5.2020» (Β΄ 1771), 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689 της 21/21.5.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και 

Ασύλου έως και τις 7.6.2020» (Β΄ 1972), 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32363 της 25/26.5.2020 «Λήψη 

μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-

19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 

25.5.2020 έως και 8.6.2020» (Β΄ 2019), κατωτ. αριθ. 329, 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35115 της 5/5.6.2020 «Παράταση 

ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και 

τις 21.6.2020» (Β΄ 2191), 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 38739 της 19/20.6.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και 

Ασύλου έως και τις 5.7.2020» (Β΄ 2453), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vpT_5XF80JN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX7DLrSFAlxdHMlW9VC-tPaMCZk7b_199xaQ3IcZ0H4h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vpT_5XF80JN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX7DLrSFAlxdHMlW9VC-tPaMCZk7b_199xaQ3IcZ0H4h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSITcVsjuO62QCCFDoEm_pOs8wrjayKhzjQm72CxpLaX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81A0Jyv-wIgjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1tM2YS-72Z1VhM9-OHcdlLsnnJURW_AlaTkR2SddbR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVt_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRC-3nFJFcb_I4VXNqBgktgcl5Lhg7oyqFF9LAHGoWSJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUQbMkDAFzCeGWIxcNoEuI8nnRK1LzJFTjXZ_P5hDKfC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8xczPNx1SLujhFqrUgSoxgFnlEV_nLc3mSqVMjl1Gk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TmFSRhQdG4Jp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRexXS3YYIh9jrNkKSSNAPe-e4WPVN1xvuSf3e9rm9Cr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL899BPB_U8p_wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSbdaZSgEMqJQ0dYrOBvxXqyJg54dV0DyWXjlmjONB2Y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbcVa5QfRckHbXCjUm5pn41fBwfFJD69BBXyKWKDF1a3
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-με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - 

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 42069 της 3/3.7.2020 

«Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς 

κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 

21.04.2020» (Β΄ 985)» (Β΄ 2730), 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681 της 17/17.7.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου 

έως και τις 2.8.2020 (Β΄ 985)» (Β΄ 2947), 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48940 της 31.7/1.8.2020 

«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου 

“Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 

COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, 

για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020” (Β΄ 985), έως και τις 

31.8.2020» (Β΄ 3168), 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51240/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ για το χρονικό διάστημα από 13.8.2020 

έως και 25.8.2020» (Β΄ 3400), κατωτ. αριθ. 615, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 

14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3428), κατωτ. αριθ. 621, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51363/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το χρονικό διάστημα 

από 14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3436), κατωτ. αριθ. 623, 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52969 της 2/28.8.2020 «Παράταση 

ισχύος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων 

κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020” (Β΄ 985), έως και τις 15.9.2020» (Β΄ 

3574), 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54005/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως 

και 15.9.2020» (Β΄ 3665), κατωτ. αριθ. 663, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWb42wCnNeR4sgwWWUvImfY2PoBzAd0x6J-nkQqRZHkN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83i-wFkA-EdT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY4PLQmLzumCb2qSgyV3FqwiImvrplKV4NyzSu3K-KoW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc-W-oS_Zhbg1zb-pDqTB-gAECrVI6L6aWka4-7031wf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lEkA8Fows_PNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaLGxGdXLRbQBLNRAoOYNYt_F7iWJH--gIdNEucdEMB0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQcpWWWucTAIV_edwGYL8UL6xBbNFlOxDC7LSS88tl-A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UsAeWDY0SAYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQpFH-DwdMo1UauPTBwz42klXZs9Ci2VCK1723YTGPm2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXAq2o3sSxIhrbv7NnaFPk36HenJ1R2jTeG9vbtROy1M
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXAq2o3sSxIhrbv7NnaFPk36HenJ1R2jTeG9vbtROy1M
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kiChWYwaI_kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSf_kOGVL8hTXGHEo3M-y-qq_3XepRmlgmOpVCSYCURC
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-με το άρθρο 2 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54035/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το 

χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3666), κατωτ. αριθ. 664, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54308/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το 

χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β΄ 3703), κατωτ. αριθ. 669, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας στρατόπεδο “ΓΕΡΑΚΙΝΗ” του 

Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β΄ 3772), 

κατωτ. αριθ. 680, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54986/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο 

«Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της 

Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» 

(Β΄ 3773), κατωτ. αριθ. 681, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για 

το χρονικό διάστημα από 7-9-2020 έως και 21-9-2020» (Β΄ 3774), κατωτ. αριθ. 

682, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους 

δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 

έως και 25.9.2020» (Β’ 3869), κατωτ. αριθ. 695, 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363 της 14/14.9.2020 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και 

Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020” (Β’ 985), 

έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3922), 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56870/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως 

και 29.9.2020» (Β΄ 3953), κατωτ. αριθ. 711, 

-με το άρθρο 2 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56878/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kiChWYwaI_kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwxwh8ry253XRtzNlhDTm4qO8lg0dVW7Q1R9qPjuoE2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89yHYf254ryW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb1te4pU2o2_LzrhnguvM85yHkouMRRwpndr6P33tgYW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m3QhFb7Fmm_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcifE_WTi9v5k28Jit75NZrPOB4bC3xAXv6zDHucpuMw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m3QhFb7Fmm-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRiS3wW3nOyML1sZANndrT9HZ0F3WmiJJnER3464dE58
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m3QhFb7Fmm9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYRo_X85QU-czhQH1LhohZ4OneotG55_NzSbLwd1zM7G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IiLOlxdw7pZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWx5DnopF82zJF7waTUaexNjx7aGiPuAQQk7c1vqPt_x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85ahmFUsjffLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS1Kf0TAlAyW2UgRSTPUjM3bcemfJcB2-4TxyuIrqPF7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk864ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQTBZzVUxnJoBo9Xc7fr8PjsTBwIs7Yl-yhYLsnQf1V
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Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως 

και 29.9.2020» (Β΄ 3954), κατωτ. αριθ. 712, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊου COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων για το 

χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020» (Β΄ 4015), κατωτ. αριθ. 729, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 59632/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση “Κλωστήριο Σακίρογλου” του 

Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β’ 4136), 

κατωτ. αριθ. 752, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59630/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σερρών στη θέση “Πρώην Γεωργική Σχολή” 

του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 

9.10.2020» (Β΄ 4137), κατωτ. αριθ. 753, 

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

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60019 της 29/29.9.2020 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και 

Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020” 

(Β’ 985), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4213), 

-με το άρθρο δεύτερο της απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933/2020 τ «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σκαραμαγκά στη θέση “Προβλήτα 4” του 

Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 2.10.2020 έως και 12.10.2020» 

(Β’ 4327), κατωτ. αριθ. 783, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62436/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό 

διάστημα από 5.10.2020 έως και 12.10.2020» (Β’ 4389), κατωτ. αριθ. 795, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044 της 6/6.10.2020 «Λήψη μέτρων 

κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη 

δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση “Νέα Καβάλα” 

του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 6.10.2020 έως και 

19.10.2020» (Β’ 4407), κατωτ. αριθ. 798, 

-και με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63545/2020 «Λήψη μέτρων κατά 

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk85_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYk8Jos-aL_9YOoX-qB3ooNfX3Wv_p4CD1KjIahX6PZd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRGia7xg_rTTQCT7hBwSGPp4NcMx0m0z9gAWNjRFTqow
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSB8R1dRqNgkysqFiFkLGeaUmH0DCT1Dh_rWb6njWNKU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D8x0hStPPkj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYVgAK8lldleaOW0O15jgLmllfsmQQE875xoSohJ_ZMB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n_gAkMy7leK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZLbtkwgKMurqjLUKp9CdJpAqfO4FODo7AmMg0pbo8E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6f3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWFJKSuxlqiyyv0nqTAgpz9PQVIsSAtMYix4BldRUjCu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUPNSxdxY2pXhaXy3s5OiF_HvrrEmgYUCpTQ-DFAECTm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9D3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtacLYmGyV9O9lkO5gNEVanpYUgtwdQ9wMDCXFtXHgLeX
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Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό 

διάστημα από τις 7.10.2020 έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), κατωτ. αριθ. 800, 

-καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020  

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

4484), κατωτ. αριθ. 809, και από την έναρξη ισχύος αυτής. 

 

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

 

80. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ – 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 της 22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου 

του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986) 

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

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 της 4/4.4.2020 «Παράταση ισχύος της 

κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), 

όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1040)» (Β΄ 1168) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 απόφασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ 

αρ. 20797/26.03.2020 απόφαση των ιδίων υπουργών με τίτλο «Συμπλήρωση της 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"» (Β΄ 1040), 

παρατείνεται μέχρι και τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - 

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 της 25/25.4.2020 «Παράταση ισχύος του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1585), 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως 

α) συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 

Υπουργών «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 986)» (Β΄ 1040), β) παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση 

ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 

936), όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/ 26.3.2020 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 1040)» (Β΄ 1168) και γ) τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmgJ47Ah8qhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8NXzk3wdJIf_aSdOvERr7Sdlt1CZmfhupxs7nvRoLa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lbagAA_k2hZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ0ZpU1SMkpcipkzNMxbPGno9dUHD-qPRVa1kfaFCGE-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX_xOEd0LzG3QoJoe3gpB94nmw5GYEfQoDGvqKbqg39U
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYjBXXue2bkQATgb2cBS1dmsAo4bh_wgjD4U7MUIqc8C
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Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272), παρατείνεται έως και τις 4.5.2020 και ώρα 

06:00.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού. 

2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

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

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68). 

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

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

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

5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α΄ 161). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

7. Την από 22.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20034/22.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - 

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25771 της 17/17.4.2020 «Κυρώσεις σε 

περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 

περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020 (Β΄ 1477) ορίστηκε ότι: «Ειδικώς για το 

χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00 έως 

και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που 

παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται 

με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει: α) στον οδηγό του οχήματος διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZB90Bu12zRSY1DO3ca7qmbGm1lJ6bHsNBIE5wItKcMh
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επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε 

παράβαση, καθώς και β) το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας 

κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

όπως ισχύει. Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της περ. (ε) 

της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς 

να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 

20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 

και Εσωτερικών. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν 

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.» 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, 

περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια. Ο περιορισμός 

ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 

06:00. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, 

Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, 

Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και 

Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην 

άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις 

ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το 

διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων 

φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους. «Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό 

κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων 

τους.» 

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της 

9/9.4.2020 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) 

ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272). 

2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα 

για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 

«(α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, υπό την 

προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή 

προς όμορη περιφέρεια αυτής.» 

Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της 

9/9.4.2020 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSmufnDqebQ36VE2IUAhOU73-zPHqVOr7Mu-HA5Oc8H0
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ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272). 

β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. 

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου 

δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. 

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

συναλλαγή. 

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή 

μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία 

για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά 

δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της 

αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου. 

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. 

«θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον 

καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης 

και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. 

ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. 

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται 

εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη». 

Οι περ. θ, ι και ια προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απόφασης 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ. 20797 της 

26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040) 

3. Για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 2 θα πρέπει ο πολίτης να φέρει 

υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και 

βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. «Για τις περ. (α) και (ι) της παρ. 

2, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του 

πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται, με προσωπική 

ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από 

το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή 

αυτοαπασχολούμενου, 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 (Βεβαίωση τύπου Α)». Για τις περιπτώσεις (β) έως και (ζ) 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSmufnDqebQ36VE2IUAhOU73-zPHqVOr7Mu-HA5Oc8H0
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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. «Σε 

περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία και επιτρέπεται από την παρούσα η 

μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο 

βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α΄ και Βεβαίωση τύπου Β΄)». 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 περίπτωση (η) 

απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον 

ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikiaseidikis-hrisis, ή αντίγραφο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. «Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. (ια) 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». 

Τα μέσα σε «» εδ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου 

της απόφασης Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ. 

20797 της 26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040). Το δε μέσα σε «» τελευταίο εδ. 

προστέθηκε με την παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου μόνου. 

Το μέσα σε «» πέμπτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 1 

της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 

της 9/9.4.2020 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 

986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272). 

4. Για τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε 

παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση. 

«5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των 

εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για 

τους λόγους της παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη. 

Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου: α) οχήματα στα οποία 

επιβαίνουν, πλην του οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ οίκον 

παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη, β) όσοι μετακινούνται κατ΄ 

εφαρμογή της περ. (η) της παρ. 2. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη 

μετακίνησή του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών οχημάτων που χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ΄ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών». 
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Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου μόνου της 

απόφασης Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ. 20797 

της 26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040). 

6. Επιχειρήσεις και φορείς λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή 

της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

«7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση 

των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή 

ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 τουν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή 

πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε 

παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ειδικώς στις 

περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά 

παράβαση των διατάξεων της παρούσας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου 

ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση 

επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης 

της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για εξήντα (60) 

ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

όπως ισχύει». 

Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της 9/9.4.2020 «Τροποποίηση 

της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) ως προς τον 

προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272). 

 

Άρθρο δεύτερο 

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 κινήσεων της παρ. 2 του άρθρου πρώτου. 

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. 
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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. 

 

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

 

81. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 της 

22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, 

για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 

30.4.2020» (Β΄ 987) 

Για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων κατ΄ εξαίρεση της επιβολής 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την παρούσα, βλ. την υ.α. 

5052/2020 (Β΄ 1018), κατωτ. αριθ. 87. 

Για τη συνέχιση της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της 

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με την παρούσα και για τον 

καθορισμό ειδικών όρων λειτουργίας τους, βλ. την υ.α. 5248/2020 (Β΄ 1073), 

κατωτ. αριθ. 99. 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών (Β΄ 987) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1633) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της 

με υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 

περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33462 της 30/30.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020» (Β΄ 2081) ορίστηκε ότι: 

«1. Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 

λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XBfvf6aYgtV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY2ERT4cdwhPrdodte-6BSQ2x3NMkc3alDP7a_i8QRub
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtddZ_hOylqo0uKagGy7rpC6W5MeWnKMnP3eDJtAthsy4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1kbLuASF0zOcZZtZFYlsCbKpsqn9XV5vDgRZvyX6KI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRxef24CSuQT10sqTLXWh29QZpwdY_PWCiQtbNJF6e_S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQEywqKZ6xDm34lJshNGWgGYx6XgJrDEVdvQat2Qp10b
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ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), παρατείνεται εκ νέου 

από τη λήξη της έως και τις 15.6.2020, συμπεριλαμβανομένων και των «ξενώνων 

φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels). 2. Από την απαγόρευση λειτουργίας της παρ. 1 

εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 

(κάμπινγκ)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, 

β. της παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

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

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), 

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192), 

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

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

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168), 

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 19963/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και 

ώρα 23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 

λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), κατά τα αναφερόμενα 

στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Ως προς τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 στα οποία, κατά τη δημοσίευση της 

παρούσας, διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της 
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συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

τίθεται σε ισχύ στις 26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 και ώρα 

12:00. 

3. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) 

τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα. Ειδικώς στις περιφερειακές 

ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών 

(3) τουριστικών καταλυμάτων. 

4. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση της παρ. 1 τουριστικά 

καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη 

στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β) 

πάσης φύσε- ως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, (γ) προσωπικού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω 

φυσικών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, (στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. 

και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών 

ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των 

Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία 

στην ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε 

σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε 

τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Από την απαγόρευση της παρ. 1 

εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων 

είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης 

λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

5. Τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, 

εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68). Με την ίδια απόφαση δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των 

ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων. 

6. Εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται 

σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 

παρουσία κοινού. 

 

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

 

82. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 20040 της 

22/22.3.2020 «Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της 

παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται 

μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη 

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020». (Β΄ 988) 

(Καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020 

«Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών 

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

διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84byEy339to55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZod1LjbGft1iFRp5qZ0yqq5tkltsSyuclLTJfnM8Oxi
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λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142). 

 

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

 

83. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042 της 

22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την 

Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 989) 

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

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341 της 15/14.5.2020 

«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 

1849), ορίστηκε ότι:  «Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της με αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών 

και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου 

του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989), όπως αυτή 

είχε παραταθεί με την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25139/14.4.2020 όμοια κοινή 

απόφαση (Β΄ 1420), έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00». 

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

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25139  της 14/15.4.2020 

«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 

1420) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/ 

22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 

15.00.». 

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

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33471 της 

31/31.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/ 22.3.2020 (Β΄ 

989) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 

2091), ορίστηκε ότι: Παρατείνεται, εκ νέου από τη λήξη της, η ισχύς της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών 

και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 989), όπως αυτή 

είχε παραταθεί με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 25139/14.4.2020 όμοια απόφαση (Β' 

1420) και την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341/14.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1849), 

έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtceK7Y3dzDCjZ9o2kwZFDY-3lJUAqjJ-5s2mMMyKqcY4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82hfQP9OwjIh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWP-JtohMRFOvNv7iJvn9TdpmUCjz_elFm_kFmDkVosf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0hp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTk8OKfJu5-lKgZdpYlPG50ISuNbvaIkFdJk713-1v1Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0hp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTk8OKfJu5-lKgZdpYlPG50ISuNbvaIkFdJk713-1v1Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdDZ0xGvcE6YQqAzwFKLz1c5lSGs_l7rQQ415OD7D7Nn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdDZ0xGvcE6YQqAzwFKLz1c5lSGs_l7rQQ415OD7D7Nn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUggo3ZnOuAKEsoCP_lfCMJTrNmA8zuIHvDpyMWqKHc-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUggo3ZnOuAKEsoCP_lfCMJTrNmA8zuIHvDpyMWqKHc-
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Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, 

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

γ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151), 

δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26), 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

στ) της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 (Β΄916) κοινής υπουργικής απόφασης 

περί απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών. 

2. Την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογία προοδευτικής 

αύξησης, κατά τις τελευταίες μέρες, των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην 

Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

4. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20038/22.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα 

αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από 

την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το 

χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, 

σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: 

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την 

κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, 

β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 

γ) Τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία. 

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, 
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για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 

15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου 

άρθρου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι 

δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου. 

 

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

 

84. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 12997/231 της 23/23.3.2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 

των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), 

2. τις υποπαραγράφους Γ, Δ και Ε της παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου 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), 

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

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

ισχύουν, 

4. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133), 

5. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ), 

6. 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
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έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

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

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), 

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 ισχύουν, 

8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει, 

9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

12. την υπ΄ αριθμ. οικ. 12998/232/23-3-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19», 

13. την υπ΄ αριθμ. οικ. 12678/733/18-3-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, 

14. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών, 

των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αναστέλλεται κατόπιν εντολής δημόσιας 

αρχής, καθώς και αυτών που πλήττονται σημαντικά, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων 

για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

15. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία 

Τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία: 

α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η 

σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 

απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία 

εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. 

α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει 

των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, 

β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 

έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή 

αποχώρηση από τους ίδιους. 
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Άρθρο 2 

Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με τίτλο 

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - 

Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με 

εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος 

κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο 

Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού 

σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των 

εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). 

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Άρθρο 3 

Διασφάλιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε 

όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται με την παρούσα, λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. 

 

Άρθρο 4 

Ομάδα Διαχείρισης 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί Ομάδα 

Κεντρικής Διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού 

στήριξης των εργαζομένων. Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης αποτελείται από επτά (7) 

μέλη, ως εξής: 

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως συντονιστή της ομάδας, 

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

γ) τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

δ) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία, 

ε) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία, 
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στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές τους. 

2. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων. 

 

«Άρθρο 5 

Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε 

ειδικές κατηγορίες 

Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε μία 

εκ των προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών στην με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22- 4-2020 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1547) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α΄75), ως το συνημμένο Παράρτημα Ι, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων 

ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-

2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει», στην ειδική πλατφόρμα 

του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.services.gov.gr).».  

Το άρθρο 5 προστέθηκε με την απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 17045/319 της 30.4./4.5.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 993)» (Β΄ 1694). 

 

«Άρθρο 6 

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β΄ 2268) κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β΄ 2268) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, με τίτλο 

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή 

τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α΄ της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/12-

6-2020 (Β΄ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης», στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού 

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr).» 

Το άρθρο 6 προστέθηκε με την απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 26399/604 της 30.6/1.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbO4bX5dQR5mD7j83wfcxzsHWCy3NaWoQKCeXD7nbWar
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εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 993), όπως ισχύει» (Β΄ 2685). Με το δε προτελευταίο 

εδ. αυτής ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 12997/231/23-3-2020 

(Β΄ 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει 

τροποποιηθεί με την υπ΄ αρ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β΄ 1694)» 

 

(Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, 

οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει».) 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι προστέθηκε με την απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 17045/319 της 30.4./4.5.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 993)» (Β΄ 1694)  

(Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ««Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα 

επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και 

τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α΄ της υπ΄ 

αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης») 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ προστέθηκε με την απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 26399/604 της 30.6/1.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 993), όπως ισχύει» (Β΄ 2685). 

 

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

Κυβερνήσεως. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση 

Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η 

επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε 

οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 

μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού:» 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteG4Es6gdLT4724OCLge8PWZXts2szwsG3Xhne-5KNao
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbO4bX5dQR5mD7j83wfcxzsHWCy3NaWoQKCeXD7nbWar
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteG4Es6gdLT4724OCLge8PWZXts2szwsG3Xhne-5KNao


503 
 
 

85. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994) 

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

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

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

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 2 και το άρθρο 11 υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 

2Ε της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «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». 

2. Το άρθρο 13 παρ. 1, 2, 4 της Π.Ν.Π. Α΄ 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

3. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της Π.Ν.Π. Α΄55/ 

11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

4. Την με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19». 

5. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής τον 

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

6. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 

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

7. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο. Τ. Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές 

Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση 

της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2. 

8. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 

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

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

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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10. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 5). 

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 »(Α΄ 123). 

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

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

15. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθ. 

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

β.δ. 14-8/8-1950 (Α΄ 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθ. 18 του π.δ. 8-

4/1932 (Α΄ 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις αριθμ. 6958/13-2-1960 

(Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄ 350), 39431/6-6-1961 (Β΄ 234) και 65982/13-1-1966 

(Β΄ 600) υπουργικές αποφάσεις. 

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

8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και 

παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89). 

17. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς 

εργασίας» (Α΄ 299). 

18. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 

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

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

διατάξεις» (Α΄ 101). 

20. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων 

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

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

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

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

21. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

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

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

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

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

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

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ.1-88). 

22. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). 
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23. Την παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των 

δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 

ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268). 

24. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 

της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38 

του ν. 4488/2017 (Α΄ 137). 

25. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 

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

26. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 

138). 

27. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 

Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170). 

28. Το άρθ. 31, την παρ.1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195). 

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

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

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

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

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

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

4127/2013» (Α΄ 107). 

31. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

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

32. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως 

των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 

1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235). 

33. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (4173/Β΄/14-11-2019) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

34. Την αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί 

καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων 

αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τις αριθμ. 989/1.9.1980 (Β΄ 905) και αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του 

Υπουργού Εργασίας. 

35. Την με αριθμ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση 

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

36. Την με αριθμ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών 

απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183). 
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37. Την με αριθμ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και 

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

38. Την με αριθμ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής 

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

Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής 

υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των 

σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που 

πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 

307). 

39. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου 

Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού 

και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών 

σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Β΄ 1345). 

40. Την με αριθμ. 139931/Κ 1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

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

41. Την με αριθμ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491), 

όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/ 

11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες. 

42. την με αριθμ. K1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και 

ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. K1/85151/2019 όμοιά της 

(Β΄ 2117). 

43. Την με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

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

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση 

«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6-

3-2019 όμοια της (Β΄ 866). 

44. Τη με αριθμ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της 

Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών 
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(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς 

του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε 

συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της 

Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340). 

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

άλλες διατάξεις». 

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

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

την τηλεργασία (Προσάρτημα Β). 

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

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

48. Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση (3520/Β΄/19-9-2019) 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

49. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε 

αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 

εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», με την οποία 

ανεστάλη κατ΄ ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του Π.Σ. Εργάνη: Ε4 

Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής 

απασχόλησης, Ε12-ε-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί 

εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. 

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

των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. 

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

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 52. Την υποχρέωση λήψης 

των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες 

που θεσπίζονται. 

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ 1.14795/7-10-2019 (3751/Β΄/10-10-2019) 
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υπουργική απόφαση, με την αριθμ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (4293/Β΄/27-11-

2019) υπουργική απόφαση και την αριθμ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (854/Β΄/13-3-

2020), ως εξής: 

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.12, 

ως εξής: «14.12 Σε εφαρμογή α)της Π.Ν.Π. Α΄64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», 

με την παρ. 1 του άρθρου 13 της οποίας θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των 

εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων 

η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, και 

β) της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «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», στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται μείωση 

μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σε μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς 

εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και στην περίπτωση α της υποπαρ. 

2Α της οποίας προβλέπεται ότι, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που 

πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του 

κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του 

συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές 

ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται: 

Ι. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες α) των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική 

δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης 

μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή β) που βάσει των οριζομένων από το 

Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του 

κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, υποχρεούνται: 

-στην περίπτωση α) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 

12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19». 

i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από 

δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν 

κάθε φορά, 

ii) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική 

μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει 

ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, 

iii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 

iv) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 

1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του 

εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η 

επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 

είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 
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μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 

Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

-στη δε περίπτωση β) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 

12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19». 

i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

ii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 

iii) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 

1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του 

εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η 

επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 

είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 

μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 

Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

- Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται 

όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία 

υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που 

απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

II. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την 

ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους 

εργαζομένους τους, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 υπουργική 

απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού 

τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19». 

 

Άρθρο δεύτερο 

Συμπληρώνεται με τα ακόλουθα έντυπα το παράρτημα της αριθμ. 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως 

εξής:  

Προστίθεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι 

δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 

μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

 

(Ακολουθούν Πίνακες) 

 

Άρθρο τρίτο 
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1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄3751/10-10-2019) 

υπουργική απόφαση, την αριθμ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (4293/Β΄/27-11-2019) 

υπουργική απόφαση και την αριθμ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (854/Β΄/13-3-2020). 

 

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

 

86. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 2513/2/12-α της 22/24.3.2020 «Παράταση χρόνου ανανέωσης 

αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β΄ 997) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που 

κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

4. Τις διατάξεις π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 4). 

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 80/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται 

δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Παρατείνεται για το έτος 2020 η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις 

του άρθρου 5 της αριθμ. 2513/2/218-ιδ/29.07.2011 απόφασης (Β΄ 1917), για την 

ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 30.06.2020. 

 

Άρθρο 2 

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

Κυβερνήσεως. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VTO2Bt9eOwl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWD_x4275tF_LJWhiyzWF8VaHWS8qyOeKitbxWHs4HXw
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----------.---------- 

 

87. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 5052 της 24/24.3.2020 

«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου 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), 

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 

αυτού, 

γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987), 

δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

ε. του π.δ. 127/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού” (Α΄ 157), 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 121). 

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, 

και δη: 

i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του 

Υπουργείου Τουρισμού 

ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). 

3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την 

ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους 

ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης 

Περιφερειακής Ενότητας. 

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

του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtddZ_hOylqo0uKagGy7rpC6W5MeWnKMnP3eDJtAthsy4
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της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 

του άρθρου 2, κατ΄ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που 

επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987). 

«2. Η λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα της 

ελληνικής επικρατείας διαρκεί έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12:00». 

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού 

Αριθμ. 6639 της 29/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020 

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ 

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι 

(Β΄ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση 

(Β΄ 1295)» (Β΄ 1635). Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά 

ισχύει ως έχει η με αριθμό 5052/ 24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 

«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1295).» 

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και 

υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ΄ εξαίρεσης λειτουργίας δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 

15.1.2020 έως και 30.1.2020. 

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον 

έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ΄ ύλην αρχής. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 

περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987). 

 

Άρθρο 2 

Πίνακας 

(Ακολουθεί Πίνακας που αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της απ. Υπουργού 

Τουρισμού Αριθμ. 5890 της 10/10.4.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 

5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Λειτουργία 

τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)”» (Β΄ 1295). Με τη δε παρ. 2 

ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει, η με αριθμό 5052/ 

24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Λειτουργία τουριστικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc_rckDjHFHaRztRe4Lg-V6xfYuv73VTtA4Pxk0oQ3c_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQn3xgKuZWC94ezlIAG2M8JTBkNC8VxWtmbCN_8ZQQq
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καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)”») 

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής. 

Με την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δευτέρου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς 

λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 

5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018). Με όμοια 

απόφαση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, καθορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 

το ποσοστό με το οποίο πολλαπλασιάζεται η προκύπτουσα διαφορά του κύκλου 

εργασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος.» Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι: «Το ποσό της κατά 

την παρ. 1 οικονομικής ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο 

κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

που επιβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897). Το ποσό της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα 

ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και 

Απριλίου 2020.» 

Για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τουριστικά καταλύματα του ως άνω 

Πίνακα, βλ. την υ.α. 11677 της 23/23.7.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 

κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄  3073), κατωτ. 

αριθ. 561. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

88. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 20319 

της 24/24.3.2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και 

άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1022)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως 

ισχύει σήμερα. 

2. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123). 

3. 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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sN_CI5tJ5zXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ1QaAXopTKTplUbr0QFlwvg0Ugg9XcuuOVitefqROez
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4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), η οποία παρέμεινε 

σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄133). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄42). 

6. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 

64). 

7. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68). 

8. Την αριθμ. οικ.105/23-3-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 

24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα 

δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020. 

 

Άρθρο 2 

Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία 

αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με 

εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

Με την απ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. οικ. 280 της 

31.3/8.4.2020 «Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» (Β΄ 1212) ορίστηκε ότι: 

«Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, εξαιρείται η 

διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών 

μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών, 

Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με 

μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων, 

Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.- 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT7xM6KJs73SBBr4kXB5YNzXbZjWG2y4KtoG8DWGFkcs
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Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX) με 

εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά.» 

Με την απ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. οικ. 343 της 

23.4/11.5.2020 «Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 

(Β΄ 1022) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» (Β΄ 1784), 

ορίστηκε ότι: "Εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 20319/24-3-

2020 απόφασης η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής εξειδικευμένου 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τη συσταθείσα με την κοινή 

υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21-10-2019 

Διυπουργική Επιτροπή για την «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική 

επικράτεια». 

 

Άρθρο 3 

Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 

30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και 

εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 

4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των 

υποψηφίων/αναδόχων, είτε υπέρ της Aναθέτουσας/Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας 

Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-

3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020. 

 

Άρθρο 4 

Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά 

την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό 

πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), 

περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της 

Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020. 

 

----------.---------- 

 

89. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

32859 της 24/24.3.2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 

των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26-03-2020 έως 

και 25-04-2020» (Β΄ 1023) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i61zBD63tix_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdZhjaTLYjaeuttb4IxL4fdnUZsIBXYD4GV1DffC84cO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sN_CI5tJ5zW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXVZBif6P1syGzLDioB2P1HDOluyR-Tr0IlQeumTIQ3_
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1. Την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α΄ 42). 

2. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(Α΄ 55). 

3. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α΄ 64). 

4. Την από 20- 03-2020 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.» (Α΄ 68) και ιδίως το άρθρο 

δέκατο όγδοο αυτής. 

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),όπως ισχύει. 

6. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού. 

7. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της 

ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

8. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου, 

Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 

118). 

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός 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. Την υπ΄αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

 

Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης 

τροφίμων από την Πέμπτη 26/03/2020 έως και 25/04/2020 διαμορφώνεται ως εξής: 

A. Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00. 

B. Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00. 
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Άρθρο 2 

 

Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με 

νεώτερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επι- 

κρατούσες συνθήκες της αγοράς. 

 

Άρθρο 3 

 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας. 

Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή 

προστίμου που προβλέπονται στην παράγραφο πρώτη του άρθρου εικοστού δεύτερου 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

 

----------.---------- 

 

90. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 19880 της 

18/26.3.2020 «Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 την 

27.03.2020» (Β΄ 1034) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), 

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 

δ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901), 

ε) της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων του 

Δημοσίου με τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) που προέρχονται από το τέως Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., των οποίων 

οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2020 θα καταβάλλονταν την ίδια ημερομηνία 

(30.03.2020). 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85SHhfC--biJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfEGr-WKJHPmxNUkFyzGblRC4iap0-aQ8ktodAxOuJUQ
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Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 30ης 

Μαρτίου 2020, την 27η του ίδιου μηνός. 

 

----------.---------- 

 

91. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 40824/Ζ1 της 26/26.3.2020 «Προσωρινή στέγαση 

φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην 

Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι 

στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν 

δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» (Β΄ 1041) 

 

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 των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 και της 

παραγράφου 4 αυτού. 

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009). 

6. Την αριθμ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄ 3051. 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ιδίως της περίπτ. 

γ΄ της παρ. 1 και της περίπτ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως η 

τελευταία περίπτωση αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4559/2018 (Α΄ 

142). 

8. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 

129). 

9. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 υπουργική απόφαση 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8YtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmSaisXGRg6PmsTF-zzj10NNG8KPQc0I8dbZLB567JM
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και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός 

και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων 

μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 

10.4.2020» (Β΄ 956). 

10. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

συνολικού ύψους τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ 

(312.124,00€), σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/145/40774/B1/26.3.2020 βεβαίωση της 

Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

Αναθέτουμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη 

μέριμνα για την προσωρινή στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών 

επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών 

προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην 

ημεδαπή, για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των 

φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των ξενοδοχειακών 

μονάδων που τυχόν μίσθωνε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτών. 

 

----------.---------- 

 

92. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1061 της 

24/26.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 

την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 

και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1043)  

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1105/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 1821), κατωτ. αριθ. 278 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν 

καταργεί την υπ΄ αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄1043) απόφαση και την υπ΄ αριθμ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSFKvzD0Z_gPcun5_Is8FqywhCXArZmN5yEPyqoMdFIx
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Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α. 

1085/13.04.2020 (Β΄1388) απόφαση». 

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1108/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 1822), κατωτ. αριθ. 279, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν 

καταργεί την υπ' αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση και την υπ' αριθμ. 

Α. 1075/02.04.2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Α. 

1086/13.04.2020 (Β΄ 1388) απόφαση».  

Για την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών 

φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις, 

εκδόθηκε η υ.α. Α.1074 της 2/3.4.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1159), κατωτ. αριθ. 127, με το 

τελευταίο εδ. της παρ. 4 της οποίας ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή δεν καταργεί 

την αριθμ. Α.1061/21.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση.» 

Για την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών 

εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις εκδόθηκε η υ.α. Α.1075/2020 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

(Β΄ 1160), κατωτ. αριθ. 128, με το τελευταίο εδ. της παρ. 4 της οποίας ορίστηκε 

ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την αριθμ. Α.1061/21.03.2020 (Β΄ 1043) 

απόφαση.» 

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1148 της 15/17.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 2398), κατωτ. αριθ. 427, ορίστηκε ότι: «5. Η απόφαση αυτή δεν 

καταργεί τις αποφάσεις υπ΄ αρ. Α.1061/26-03-2020 (Β΄ 1043), Α. 1075/02-04-

2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 1086/ 13-04-2020 

(Β΄ 1388) απόφαση και Α. 1108/08-05-2020 (Β΄ 1822).».  

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1149 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 2447), κατωτ. αριθ. 437, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν 

καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ΄ αρ. Α. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P4476sndBGbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc5N6yhJDuu2bnPF33bsJMxDp-C0ecAaDFXZq37iCu5E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrv3ANCkpJKdOcYRUxQqD_wbvjCgVJOsfmvH9Wo6G6T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CDdq5QSx9YLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW8-Z1iCdS8LNABV0gaf-acYsft82IoxZvMqBTES0z6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKnbtU7c48psg9BfU13yj1f191zv1RgNDWE_anJQ3Sg
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1074/02.04.2020 (Β΄ 1159) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 

1085/13.04.2020 (Β΄ 1388) όμοια, και την υπ΄ αρ. Α.1105/8.05.2020 (Β΄1821) 

απόφαση».  

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1148 της 15/17.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 2398), κατωτ. αριθ. 427, ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή δεν καταργεί 

τις αποφάσεις υπ΄ αρ. Α.1061/26-03-2020 (Β΄ 1043), Α. 1075/02-04-2020 

(Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 1086/ 13-04-2020 (Β΄ 1388) 

απόφαση και Α. 1108/08-05-2020 (Β΄ 1822).» 

Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1149 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β΄ 2447), κατωτ. αριθ. 437, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν 

καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ΄ αρ. Α. 

1074/02.04.2020 (Β΄ 1159) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 

1085/13.04.2020 (Β΄ 1388) όμοια, και την υπ΄ αρ. Α.1105/8.05.2020 (Β΄1821) 

απόφαση». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 

(ΦΕΚ 68 Α΄) 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». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 

υπαλλήλων αυτών». 

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CDdq5QSx9YLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW8-Z1iCdS8LNABV0gaf-acYsft82IoxZvMqBTES0z6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKnbtU7c48psg9BfU13yj1f191zv1RgNDWE_anJQ3Sg
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8. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργούμ«Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄). 

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, 

ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων». 

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020». 

13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020». 

14. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 

μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα 

από 11.3.2020 έως και 24.3.2020». 

15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος». 

16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, 

κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, 

παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης 



523 
 
 

αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 

το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020». 

17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-11-

2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς 

και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-1-

2020). 

19. Την 12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. 

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» μετά την τροποποίησή του με τις 

διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) 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». 

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 

30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι 

οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους 

αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 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 20/3/2020 καθώς και των 

μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης 

της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής 

του μέτρου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 
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20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 68). Από την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου 

άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 

ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής. 

4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι μισθωτοί που 

εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα α) 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 

4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 

αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 

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 επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν 

από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 

εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 

παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη 

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) 
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01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

03.11  Θαλάσσια αλιεία 

03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, 

αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με 

άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52  Παραγωγή παγωτών 

10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05  Ζυθοποιία 

13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

13.99  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14  Κατασκευή εσωρούχων 

14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 
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14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων 

ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20  Κατασκευή υποδημάτων 

16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό 

και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων 

ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι 

17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 

μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνημάτων 

20.51.14 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων 

ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των 

πυροτεχνημάτων) 

20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη 

κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων 

τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών 

25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 
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26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής 

και θεραπευτικής χρήσης 

27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03  Κατασκευή στρωμάτων 

31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33.12  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 

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού 

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 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών 

και φυτών 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών 

ινών 

46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 
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46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, 

υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και 

καφέ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

τυποποιημένων ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών 

κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, 

περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού 

και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων 

συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων 

ειδών 

46.22  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων 

φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των 

κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να 

έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή 

46.34  Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

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 
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46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

και εξαρτημάτων 

46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών 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 
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47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 

χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, 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 
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εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), 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 

ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 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 

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 

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.21.29.01 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.06 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων 

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24  Διακίνηση φορτίων 

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
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55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Αλλες 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 

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 

61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί 

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 

παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 

63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

69.10  Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού 

ελέγχου (69.20.1) 

70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 
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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. 

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 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες 

εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02) 

78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 

ιατρικού προσωπικού (78.20.16) 
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78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες 

υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες 

(78.30.16) 

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80.30  Δραστηριότητες έρευνας 

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

π.δ.κ.α. 

84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και 

την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 

84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 

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  Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες 

σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11) 
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88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 

καταλύματος π.δ.κ.α. 

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02  Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων 

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

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 

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
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96.09.19 Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και 

πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές 

(96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες 

προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού 

εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 

εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, 

οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε 

αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

 

----------.---------- 

 

93. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1062 της 

24/26.3.2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Β΄) και του συνημμένου 

Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043 Διορθ. 

Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1303 της 11.4.2020) 

Με την παρ. 6 της υ.α. Α.1147 της 15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την 

οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» (Β΄ 2449), κατωτ. αριθ. 438, ορίστηκε ότι : «6. Η παρούσα 

απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1053/21.03.2020 (Β΄949) απόφαση, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ΄ αρ. 

Α.1072/02.04.2020 (Β΄1157), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, και την υπ΄ αρ. Α.1106/08.05.2020 (Β΄ 

1823) απόφαση.». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GlsHHQzxqLlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVThUfWt8o7D_AjN5uEU72td1UJ3494MVK7KXGgSDRqm
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 

υπαλλήλων αυτών». 

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄). 

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών, 

ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων». 

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας  εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020». 

13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020». 

14. Την Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 

μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα 

από 11.3.2020 έως και 24.3.2020». 

15. Την Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των 

υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
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Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος». 

16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, 

κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, 

παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης 

αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 

το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020». 

17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-11-

2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς 

και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-1-

2020). 

19. Την Α. 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. 

(ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

21. Την εισήγηση του Διοικητή της A.A.Δ.Ε. 

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. (Προστίθεται φράση στην παρ. 1, μετά τη λέξη πίνακα, της υ.α. Α.1053/2020 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949), ανωτ. αριθ. 74). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-IKt7BTbXHZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY5iAJST57WgJcR1YUPc85kR-jGf2wrkZzJk3cj_HDP_
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2. Τροποποιείται η Α 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) με τον συνημμένο στην 

παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν 

από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 

εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 

παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη 

01.30  Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 

άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

03.11  Θαλάσσια αλιεία 

03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, 

αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με 

άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52  Παραγωγή παγωτών 

10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 
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10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05  Ζυθοποιία 

13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

13.99  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14  Κατασκευή εσωρούχων 

14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων 

ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20  Κατασκευή υποδημάτων 

16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό 

και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 
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17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων 

ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι 

17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 

μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνημάτων 

20.51.14 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων 

ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των 

πυροτεχνημάτων) 

20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη 

κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων 

τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών 

25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής 

και θεραπευτικής χρήσης 

27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03  Κατασκευή στρωμάτων 

31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών 
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32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33.12  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 

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού 

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 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών 

και φυτών 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών 

ινών 

46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, 

υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και 

καφέ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

τυποποιημένων ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
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46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών 

κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, 

περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού 

και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων 

συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων 

ειδών 

46.22  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων 

φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των 

κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να 

έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή 

46.34  Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41  Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42  Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

και εξαρτημάτων 

46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 
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46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών 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 



545 
 
 

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, 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), 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 

ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 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 
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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 

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.21.29.01 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.06 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων 

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24  Διακίνηση φορτίων 

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Αλλες 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 
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58.19  Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

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 

61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί 

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 

παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 

63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

69.10  Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού 

ελέγχου (69.20.1) 

70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 

τεχνικών συμβουλών 

71.20  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 

μηχανική 

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

73.11  Διαφημιστικά γραφεία 

73.12  Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20  Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 
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74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

π.δ.κ.α. 

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 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες 

εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02) 

78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 

ιατρικού προσωπικού (78.20.16) 

78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από άλλες 

υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες 

(78.30.16) 

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80.30  Δραστηριότητες έρευνας 

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 
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82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

π.δ.κ.α. 

84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και 

την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 

84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 

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  Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες 

σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11) 

88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 

καταλύματος π.δ.κ.α. 

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02  Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων 
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92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

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 

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19 Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και 

πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές 

(96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες 

προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού 

εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 

εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, 

οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε 

αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

 

----------.---------- 
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94. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1063 της 

24/26.3.2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Β΄) και του συνημμένου 

Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043 Διόρθ. 

Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1303 της 11.4.2020) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 

υπαλλήλων αυτών». 

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051 Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄859/14.3.2020) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων 

(δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 

άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων». 

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄857/14.3.2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 

30.4.2020». 

13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 855/13.3.2020) κοινή 

απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlgQqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
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Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, 

αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020». 

14. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/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». 

15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των 

υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος. 

16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833Β΄/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». 

17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-σμού και Εσωτερικών, 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 

έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-11-

2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς 

και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

27/17.1.2020). 

19. Την Α. 1054/2020 απόφαση (ΦΕΚ 950 Β΄) Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. 

(ΦΕΚ 55Α΄) με την οποία  λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 
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20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

21. Την εισήγηση του Διοικητή της A.A.Δ.Ε. 

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. (Προστίθεται φράση στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, της υ.α.  Α.1054 της 

20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950), ανωτ. αριθ. 75). 

2. Τροποποιείται η Α 1054/2020 απόφαση (ΦΕΚ 950 Β΄) με τον συνημμένο στην 

παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν 

από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. 

Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 

οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 

παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη 

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) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8y0kzqWud5Q15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudumkcaWVD5pMoJZs-UqnPb5mdGc0skeY7vdU_KG1iWe
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01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

03.11  Θαλάσσια αλιεία 

03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, 

αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με 

άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52  Παραγωγή παγωτών 

10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05  Ζυθοποιία 

13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

13.99  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14  Κατασκευή εσωρούχων 

14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 
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14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων 

ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20  Κατασκευή υποδημάτων 

16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό 

και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων 

ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι 

17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 

μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνημάτων 

20.51.14 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων 

ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των 

πυροτεχνημάτων) 

20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη 

κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων 

τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών 

25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 
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26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής 

και θεραπευτικής χρήσης 

27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03  Κατασκευή στρωμάτων 

31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33.12  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 

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού 

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 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών 

και φυτών 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών 

ινών 

46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 
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46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, 

υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και 

καφέ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

τυποποιημένων ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών 

κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, 

περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού 

και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων 

συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων 

ειδών 

46.22  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων 

φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των 

κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να 

έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή 

46.34  Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

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 
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46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

και εξαρτημάτων 

46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών 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 
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47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 

χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, 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 
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εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), 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 

ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 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 

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 

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.21.29.01 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.06 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων 

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24  Διακίνηση φορτίων 

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
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55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Αλλες 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 

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 

61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί 

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 

παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 

63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

69.10  Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού 

ελέγχου (69.20.1) 

70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 
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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. 

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 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες 

εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02) 

78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 

ιατρικού προσωπικού (78.20.16) 
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78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες 

υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες 

(78.30.16) 

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80.30  Δραστηριότητες έρευνας 

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

π.δ.κ.α. 

84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και 

την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 

84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 

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  Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες 

σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11) 
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88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 

καταλύματος π.δ.κ.α. 

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02  Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων 

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

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 

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
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96.09.19 Διάφορες Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και 

πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές 

(96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες 

προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού 

εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 

εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, 

οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε 

αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

 

----------.---------- 

 

95. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Aριθμ. 

16496 της 20/26.3.2020 «Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο 

χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β΄ 1044) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα 

του άρθρου 80 παρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και της παρ. 24 

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 

(Α΄ 258) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) καθώς και του 

αρ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 εδ Γ και του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 

«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του ν. 4485/ 2017. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 

και 2 του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi


566 
 
 

7. α) Το ΦΕΚ 108/Α΄/01.07.1978 (Ίδρυση Έδρας Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων). 

β) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Α3/οικ. 16220 (ΦΕΚ 1126/Β΄/21.12.1979 

Ίδρυση Εργαστηρίου Μικροβιολογίας). 

γ) την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/377 (ΦΕΚ 149/Β΄/06.04.1983 Σύσταση τομέων 

και γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ιατρικής). 

8. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55). 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αριθμ. 1082/11.03.2020 (σχετ. εγγ. αριθμ. 

15915/12.03.2020 Πρυτανείας) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο». 

10. Το από 16.03.2020 έγγραφο της Κωνσταντίνας Γκαρτζονίκα, αναπληρώτριας 

καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής με θέμα: «Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον 

ιό COVID-19 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», και 

την θετική γνώμη της Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής Άννα Μπατιστάτου, 

αποφασίζει 

 

Τη λειτουργία του κέντρου αναφοράς για το ιό COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου 

Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο απομονώνεται από τους 

άλλους χώρους της Ιατρικής Σχολής, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του, θα 

επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

Η λειτουργία του εν λόγω Εργαστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ασφαλή 

πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 

Η ισχύς της παραπάνω αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της πρυτανικής πράξης λόγω 

του επείγοντος του θέματος. 

 

----------.---------- 

 

96. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325 της 26/26.3.2020 

«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1044) 

Για την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση 

προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την 

Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020 (Β’ 4253), κατωτ. αριθ. 768. 

 

Έχοντας υπόψη: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 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). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Το αριθμ. 13133/Δ4 783/24.03.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

 

«Άρθρο 1 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός 

Φεβρουαρίου 2020 

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, για το διάστημα 

έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων 

εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, απαιτητών έως 

31/3/2020, και έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου 

στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020, και έως 

10/10/2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων 

και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.  

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, 

(όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, 

υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με 

εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.  

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το 

προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Φεβρουαρίου 2020 

εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών 

ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των 

επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της 
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υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των 

προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.». 

Το άρθρο 1, όπως είχε τροποποιηθεί από τις παρ. 1 και 2 της υ.α. 

Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-

3-2020 (Β΄ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020, 

αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18043/574 της 

25.5/2.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 26.3.2020 

(Β΄  1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ 

αρ. Δ.15/Δ΄/ οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384)» (Β΄ 2096). 

 

Άρθρο 2 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία 

όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) 

μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν 

υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση. 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: 

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 

περιτροπής απασχόληση, 

«β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α. 1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β΄950) 

υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».  

Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της υ.α. 

Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-

3-2020 (Β΄ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020. 

 

Άρθρο 4 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ62EyN45KP4aIa-3yXt-HwuomvV3k2QJMoVUXDaVTGK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte00JtCsuVI9Spixg3g8y5VOOYMSKpci_fj6fBkk40fV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ62EyN45KP4aIa-3yXt-HwuomvV3k2QJMoVUXDaVTGK
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Απώλεια ευεργετημάτων 

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 της παρούσας 

παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

«Άρθρο 5 

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων 

Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για 

την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ 

διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί».  

Το άρθρο 5 προστέθηκε με την παρ. 4 της υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020 

«Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β΄ 1044) απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 

1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) 

 

----------.---------- 

 

97. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4681 της 27/27.3.2020 «Κύρωση της από 10.2.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή 

διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 

Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 74) 

 

Άρθρο 5 

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ 

της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) 

αποκλειστικά για επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής 

φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την παραγωγή 

απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης 

είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπεται 

από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά και 

μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια και υποχρεούνται να τηρούν όλους 

τους κανόνες ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενημέρωσης του κοινού ως 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ62EyN45KP4aIa-3yXt-HwuomvV3k2QJMoVUXDaVTGK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ62EyN45KP4aIa-3yXt-HwuomvV3k2QJMoVUXDaVTGK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLb1ivlNNQ8JmRGAC6BqKsJtWW1pFcLjY26JvtP7NwiF
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προς τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους. Η υποχρέωση αποκλειστικής 

διάθεσης και κυκλοφορίας των προϊόντων της παρούσας παραγράφου στην Eλληνική 

Επικράτεια και η απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής 

Επικράτειας καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. 

Σε περίπτωση που για την ως άνω παραγωγή απαιτείται η τήρηση διαδικασιών βάσει 

των σχετικών άρθρων των νόμων 3982/2011 (Α΄ 143) και 4442/2016 (Α΄ 230), 

αναστέλλεται ομοίως η ισχύς των σχετικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο ως προς 

την ανωτέρω διαδικασία παραγωγής και τηρούνται οι προθεσμίες της παραγράφου 3. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 

580 ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 

4681/2020 (Α΄ 74) παρατείνεται για τρεις επιπλέον (3) μήνες». 

Με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. 

αριθ. 838, ορίστηκε ότι: «2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/ 

2020 (Α΄ 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του 

άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ως προς την άδεια παραγωγής 

αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως 

την 31η.12.2020.» 

Με το άρθρο 18 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 31.3.2021.»  

Με το άρθρο 9 του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), κατωτ. αριθ. 1206, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021.» 

Με το άρθρο 61 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108), κατωτ. αριθ. 1404, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.» 

Με το άρθρο 58 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2021.» 

2. Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται μετά από έκδοση σχετικής 

άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 

528/2012. 

3. Οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη παραγωγής αυτών 

να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των 

ως άνω προϊόντων σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4715/31.7-1.8.2020 (Α΄ 149), κατωτ. αριθ. 

580 ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία των τριών (3) μηνών της παρ. 3 του άρθρου 5 του 

ν. 4681/2020 παρατείνεται για τρεις (3) επιπλέον μήνες». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOeM2Wjc0UfibbHBUqKlQGcI8BO06C6QkB5OdmmJBrsC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaONNo4elBjfq-zURmqSnEheIk1ZRkU_qYep-l64EfAG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub31yI5iQoQUwb3TGqH9Z2hFmLxH2xyWPT46cJcMSasg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
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Με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. 

αριθ. 838, ορίστηκε ότι: «2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/ 

2020 (Α΄ 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του 

άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ως προς την άδεια παραγωγής 

αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως 

την 31η.12.2020.» 

Με το άρθρο 18 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 31.3.2021.»  

Με το άρθρο 9 του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), κατωτ. αριθ. 1206, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021.» 

Με το άρθρο 61 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108), κατωτ. αριθ. 1404, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.» 

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση της παραγράφου 3 με 

πλήρη φάκελο, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την παραγωγή 

και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων και να αποσύρουν τα εν λόγω προϊόντα από την 

αγορά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172). 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

----------.---------- 

 

98. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1052 της 20/27.3.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής 

των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 

Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232 /4.12.2017) 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί 

βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» 

(Β΄ 1072) 

Για άλλες τροποποιήσεις και παρατάσεις επιμέρους προθεσμιών της ιδίας άνω 

τροποποιούμενης απ., βλ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOeM2Wjc0UfibbHBUqKlQGcI8BO06C6QkB5OdmmJBrsC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaONNo4elBjfq-zURmqSnEheIk1ZRkU_qYep-l64EfAG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY3QtSI-EUg6k5TOHpWxrwhAWN96siaYKCqms0lZANwX
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- την όμοια απ. Α. 1139/2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου”» (B΄ 2269), κατωτ. αριθ. 402, 

- την όμοια απ. Α1171/2020 «Εμπρόθεσμη υποβολή της “Δήλωσης Covid” του 

άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 

(Β΄ 3048), κατωτ. αριθ. 557,  

- την όμοια απ. Α. 1192/2020 «Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και 

τροποποιητική “Δήλωση Covid” του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο» 

(Β΄ 3636), κατωτ. αριθ. 657, 

-την όμοια απ. Α. 1209/2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 

υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας, της “Δήλωσης COVID” για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο 

και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του 

διαμοιρασμού» (Β΄ 4099), κατωτ. αρθ. 741,  

-την όμοια απ. Α. 1253/2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 5180), κατωτ. αριθ. 921, 

-την όμοια απ. Α. 1264/2020 «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), κατωτ. αριθ. 

952,-την όμοια απ. Α. 1301/2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των 

δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της 

υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 

5865), κατωτ. αριθ. 1024,  

-την όμοια απ. Α. 1019/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 

“Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας” και της 

δήλωσης λύσης της μίσθωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 

1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 360), κατωτ. αριθ. 1097,  

 -την όμοια απ. 1050/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β’ 3579)» (Β’ 956), κατωτ. αριθ. 1166, 

-την όμοια απ. Α.1158/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β΄ 3579)» (Β΄2974), κατωτ. αριθ. 1429, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7Zmlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemiwS09Om_D_APfIdC5gcOSoL7Zol87EYpkOxTRIClJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxn9XsfcKdISpS3MwcbQ8IjcVSbAl5weHSJfXg4URtG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88jqcC5XjbH8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQsPfgCRc3JODD53fb4A8GcsC1BqOsppX8zTus1H0jCx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU67ucgcE4KfDjykoeVEtoCebulQGi5KpURAJin8qFLS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SruZUnbIrnrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxOd3fKtm8_OCisn4k54_Un9MO_GlsdJX2F4Eyiv3wy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxTJcYrwEK6jnqL0W2k8O3QXgpz3A0fV6d47wNQylhi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv15wLxQGpg6hqmz1gx-b9xbvDriHO9AU7wKxIuGvZB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv15wLxQGpg6hqmz1gx-b9xbvDriHO9AU7wKxIuGvZB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tvi_tYclS3V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW_eQQD4AiAIqeflQSr4eQr75i8JjrMsJV4d30dbv6si
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZCIGqlKt--_bKRWSn3ou4CWbWrUoOpjH3nnVvqLQ1co
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74Fd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUwPrsHEVZcKux3yjx5ijgxJ4ARvK5O3-P97VJsGNjak
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-την όμοια απ. Α.1168/2021 «Παράταση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 

9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” 

(Β΄ 3579)» (Β΄ 3200), κατωτ. αριθ. 1453, 

-την όμοια απ. A.1204/2021 «Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 

9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Υποβολή Δήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β’ 3579)» (Β΄ 3957), 

κατωτ. αριθ. 1523. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), περί παροχής 

πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν. 

β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν 

μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). 

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 

δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση 

του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως 

ισχύουν. 

3. Την αριθ.1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του υπουργικού συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, την 

αριθ.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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» και την αριθ.5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων». 

4. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pGa6p_-PeN3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTVltdh6xmyvDtXpSLWY0fLmTQjW5pgzJuKkDa0PLYvz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk873U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbZEuvAzsOOKi-E8WssN10koK5Xr77osnoAd8kL-f2HX
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5. Την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει 

μετά από την τροποποίησή της με τις ΠΟΛ. 1170/2018 (Β΄ 3720) και ΠΟΛ. 1194/2018 

Β΄4782) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

 

Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία 

έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 

1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», 

αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/2/2020 έως και 31/5/2020 ή 

αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της 

μίσθωσης από 1/2/2020 έως 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 

 

----------.---------- 

 

99. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 5248 της 27/27.3.2020 

«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της 

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών 

όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073)  

 Με το άρθρο 41 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), κατωτ. αριθ. 1093, ορίστηκε ότι: «Οι 

υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 (Β΄ 1529), 6640/29.4.2020 (Β΄ 1635), 6895/6.5.2020 (Β΄ 

1755), 7466/19.5.2020 (Β΄ 1942), 7748/25.5.2020 (Β΄ 2034) και 8626/10.6.2020 

(Β΄ 2248) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού ισχύουν από τις 23.3.2020 για τα 

τουριστικά καταλύματα τα οποία συνέχισαν να λειτουργούν από την παραπάνω 

ημερομηνία». 

 

1. Τις διατάξεις: 

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού ογδόου 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), 

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 

και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 αυτού, 

γ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-2-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1kbLuASF0zOcZZtZFYlsCbKpsqn9XV5vDgRZvyX6KI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNR9LChhuEqLOh4RM25pvzf3N7a71dlDrKIJz-kWtIiV
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προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 

λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 

26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), 

δ. Της υπ΄ αριθμ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο 

«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018), 

ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο», 

στ. του π.δ/τος 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), 

ζ. του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, 

και δη: 

i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του 

Υπουργείου Τουρισμού 

ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 

iii. Αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν 

υπ΄ όψη του Υπουργείου Τουρισμού έως και την 26η Μαρτίου 2020. 

3. Την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων ανά την 

ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

ως αναφέρονται στην παρ. 4 της του μόνου άρθρου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20035/22-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών 

(Β΄ 987) (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης 

φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 632/26.3.2020 εισήγηση 

της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

1. Τη συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται 

στον Πίνακα του Άρθρου 2, κατ΄ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987). 

«2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία 

καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων 

δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή 

υγειονομικό προσωπικό κ.α.) διαρκεί έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12:00».  
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Η παρ. 2 όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού 

Αριθμ. 6640 της 29/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529)» (Β΄ 1635), αντικαταστάθηκε 

εκ νέου την ως άνω από την απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 8027 της 

29/30.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του 

Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, 

κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 

καθορισμός ειδικών όρων” (Β΄ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2080). 

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και 

υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ΄ εξαίρεσης λειτουργίας δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 

15.1.2020 έως και 30.1.2020. 

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον 

έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ΄ ύλην αρχής. 

5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20035/22-3-2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 

περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987). 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

Ο αρχικός Πίνακας αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της απ. Υπουργού 

Τουρισμού Αριθμ. 6083 της 15/22.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Συνέχιση λειτουργίας 

τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)”» (Β΄ 1529). 

Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με 

αριθμό 5248/27.03.2020 απόφαση Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)». 

Με την παρ. 2 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 6640 της 29/30.4.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού 

«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529)» 

(Β΄ 1635) συμπληρώθηκε ο Πίνακας με επιπρόσθετα στοιχεία. 

Με τη δε παρ. 3 ιδίας άνω απ. 6640/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει 

ως έχει η με αριθμό 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529).» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc_rckDjHFHaRztRe4Lg-V6xfYuv73VTtA4Pxk0oQ3c_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKELNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcxLFlu0dQka2TV5DB8EQsSSZZ06esX6eN4yW4197gIC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OXOocP4PeJRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ5xuw1BNYibnzp1aQru-8F6bDhgAUuz184LrvuHCEpu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc_rckDjHFHaRztRe4Lg-V6xfYuv73VTtA4Pxk0oQ3c_
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Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 6895 της 6/7.5.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού 

Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ 

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός 

ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 

6083/15.04.2020 (Β΄ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) όμοιες αποφάσεις» 

(Β΄ 1755) συμπληρώθηκε ο Πίνακας με επιπρόσθετα στοιχεία. 

Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 6895/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει 

ως έχει η με αριθμ. 5248/ 27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας 

τους (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β΄ 

1529) και 6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) όμοιες αποφάσεις.» 

Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 7466 της 19/21.5.2020 

«Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, 

με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της 

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων 

(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 (Β΄ 1529), 

6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β΄ 1755) όμοιες αποφάσεις» 

(Β΄ 1942), ο Πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώθηκε 

με επιπρόσθετα στοιχεία. 

Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 7466/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει 

ως έχει η με αριθμ. 5248/ 27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 

«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», 

όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β΄ 1529), 6640/29.04.2020 

(Β΄ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β΄ 1755) όμοιες αποφάσεις. Η απόφαση αυτή 

ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 7748 της 25/29.5.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με 

τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της 

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων 

(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/ 

29-04-2020 (Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020 (Β΄ 

1942) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 2034), ο Πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του 

άρθρου 1 συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία. 

Με την δε παρ. 2 της ίδιας άνω απ. 7748/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, 

ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 

«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», 

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020 

(Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες 

αποφάσεις.» 

Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 8626 της 10/11.6.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με 

τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της 

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYp2nFtI1QGdPulaZzxMxfKm1d7Stn4gjvLgWVRiIYSQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aTfRily6hNLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVUmdCvnXQDXx1RnpeJU7ACANtZmR4e596ybl4zSH8VN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86ScQtFhEP39_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1QYBp10zwJ5TBPaP6WUdi0LcdCHGUx8p4n1Qu36qyo


578 
 
 

(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2248), ο Πίνακας που 

περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία. 

Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 8626/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει 

ως έχει η υπ΄ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

100. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ – 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 της 27/27.3.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 

Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 1074) 

Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 

339, ορίστηκε ότι: «Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων 

από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς 

ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων, 

που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833), 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄ 

1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την 

1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η 

προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά 

δέκα (10) επιπλέον ημέρες». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55). 

2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως 

ισχύει. 

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεας» (Α΄ 148), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9buFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR1ndUAqhhaotVhQS-myfiinVkm-fgNgOuCVdkqHYRy7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtah4a9EJOIbqFv06RXbo1o2qYqiRTtlXHDEK_L5HGl1H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Την από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 21143/27.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο Πρώτο 

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 

10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19: 

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 

99 του Συντάγματος και 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της 

παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

 

Άρθρο Δεύτερο 

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 

10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19: 

α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της 

παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης 

παραγράφου: 

α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων, 

δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών 

μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και 

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας. 

3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1: 
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α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης 

αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται 

επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 

3386/2005 (Α΄ 212), 

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), 

ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών 

μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και 

στ) δημοσιεύονται αποφάσεις. 

 

Άρθρο Τρίτο 

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 

10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 

26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19: 

α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

2. Κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου: 

α) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI 

Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για 

επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, 

β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

γ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών 

μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και 

δ) δημοσιεύονται αποφάσεις. 

 

Άρθρο Τέταρτο 

1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών 

δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως 

και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή: 

α) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 
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γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: 

α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 

έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου 

Υπηρεσίας, 

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας, 

γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι 

προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις 

δ΄ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών 

υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας 

προβλέπεται τέτοια κλήρωση, 

δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, 

των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, 

ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι 

και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη 

διακοπή αυτών, 

στ) η δημοσίευση αποφάσεων. 

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων. 

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για 

τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 

εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και 

κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα 

και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω 

υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 

εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς αι εκείνων που κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας 

των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές. 

6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι 

εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της 

ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 ερ. ε΄ και 

παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από 
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τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, 

αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια 

και εισαγγελίες της χώρας. 

 

Άρθρο Πέμπτο 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής 

δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ΄ εξαίρεση, τα 

μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

Άρθρο Έκτο 

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55). 

 

----------.---------- 

 


