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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 1.775 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
4.1.2022 (με το ΦΕΚ Β΄ 2). 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 είκοσι συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII,
VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ΧΙΧ και ΧΧ 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 4.1.2022 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 4.1.2022. Επίσης έχουν
καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής
χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου
εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης
επιδιώκεται η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού
της νομοθεσίας.
Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή
αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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Συντονισμός Έργου:

Δρ. Βασιλική Νταλάκου

Νομική Επεξεργασία:

Ηλίας Καρακατσάνης (επικεφαλής νομικής επεξεργασίας
και επιμέλειας)
Βασιλική Νταλάκου
Ιωάννα Χαραλάμπους
Παντελής Τραϊανός

Αποδελτίωση και μορφοποίηση νομοθετημάτων:
Ευγένιος Μονεμβασίτης
Αίας Γιαννάκης
Δωροθέα Κάτσαρη
.Ανδρομάχη Κεχαγιόγλου
Αποδελτίωση και καταγραφή εγκυκλίων:
Κωνσταντίνα Καπατσώρη - Σκρίνου
Θωμάς Σαΐνης
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προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
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704. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 της 15/15.9.2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και
της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν
κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλων επειγόντων ζητημάτων.» (Α΄ 177)
Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρο 1 -

Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)
Μέρος Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο –

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020

Άρθρο δεύτερο -

Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέρος Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο -

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Άρθρο τέταρτο -

Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο -

Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ
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Άρθρο έκτο -

Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού
προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση του άρθρου 26 του
ν. 4708/2020

Άρθρο έβδομο -

Απασχόληση προσωπικού Κινητών Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Άρθρο όγδοο -

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου
δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο ένατο -

Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού
υλικού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4715/2020

Άρθρο δέκατο -

Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως
Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19

Άρθρο ενδέκατο -

Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δωδέκατο -

Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και
δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
του Μητρώου

τεστ

για

την

Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη
ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας
Άρθρο δέκατο τέταρτο -Έκδοση οικοδομικών αδειών για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέμπτο - Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο δέκατο έκτο -

Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων
Μέρος Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδομο - Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέρος Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο - Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω
εξαιρετικών αναγκών
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Άρθρο δέκατο ένατο - Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID19
Μέρος ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό -

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 2 -

Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και
9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
Μέρος Α΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο πρώτο -

Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή
συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Άρθρο δεύτερο -

Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την
αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών

Άρθρο τρίτο -

Θέματα συμβάσεων Οργανισμού
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

Αστικών

παροχής
Αστικών

Συγκοινωνιών

Μέρος Β΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο -

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών
εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού

Άρθρο πέμπτο -

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας
σχολικών μονάδων

Άρθρο έκτο -

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
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και

Μέρος Γ΄
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδομο -

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης
και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του
τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Άρθρο όγδοο -

Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
τόπου εργασίας
Μέρος Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο -

Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες
διενέργειας ελέγχων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δέκατο -

Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Μέρος Ε΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο -

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις
πλημμύρες της 8ης και της 9ης Αυγούστου 2020

Άρθρο δωδέκατο -

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων
προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης
Αυγούστου
Μέρος ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο δέκατο τρίτο - Έναρξη ισχύος
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μέρος Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Άρθρο 3 -

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,
μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελώνφοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Άρθρο 4 -

Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,
μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελώνφοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Άρθρο 5 -

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων
κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 6 -

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020

Άρθρο 7 -

Ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης

Άρθρο 8 -

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας ΑΕ

Άρθρο 9 -

Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ

Άρθρο 10 -

Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ της υπό ειδικής
διαχείρισης επιχείρησης και του Δημοσίου - Τροποποίηση της
παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)

Άρθρο 11 -

Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και
ζητήματα του ν. 4495/2017

Άρθρο 12 -

Υφιστάμενη εγκατάσταση λιμενικής υποδομής για την
εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άμυνας - Τροποποίηση του
άρθρου 86 του ν. 4504/2017

Άρθρο 13 -

Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της
ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως
εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

Άρθρο 14 -

Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ - Μείωση
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και
στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή
ακτοπλοϊκών μεταφορών
Μέρος Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15 -

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία
του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον
σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 16 -

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό
COVID -19
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Άρθρο 17 -

Προϋποθέσεις
τακτικής
επιδότησης
ανεργίας
εποχικά
εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

Άρθρο 18 -

Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Άρθρο 19 -

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο

Άρθρο 20 -

Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,
ξεναγών και τουριστικών συνοδών

Άρθρο 21 -

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που
τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους

Άρθρο 22 -

Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Άρθρο 23 -

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19

Άρθρο 24 -

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του
κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου

Άρθρο 25 -

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Άρθρο 26 -

Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του
ν. 4706/2020

Άρθρο 27 -

Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 28 -

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για
την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν
σε κλειστές δομές

Άρθρο 29 -

Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021

Άρθρο 30 -

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών Άρθρο 31 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Άρθρο 32 -

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 4611/2019 Άρθρο 33 - Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας

Άρθρο 34 -

Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε
προνοιακούς φορείς

των

Mέρος Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35 -

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
24

Άρθρο 36 -

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών
κατά το διδακτικό έτος 2020-2021

Άρθρο 37 -

Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021

Άρθρο 38 -

Θέματα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών

Άρθρο 39 -

Προσωπικό
καθαριότητας
Δημόσιων
Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)

Άρθρο 40 -

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση
συμμετοχής εκπαιδευτών σε προγράμματα μη τυπικής
εκπαίδευσης

Άρθρο 41 -

Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Άρθρο 42 -

Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης
νεοδιοριζόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. - Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

Άρθρο 43 -

Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας
τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών

Άρθρο 44 -

Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών και προξενικών
αρχών
Mέρος Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 45 -

Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου
Υγείας

Άρθρο 46 -

Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής

Άρθρο 47 -

Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης

Άρθρο 48 -

Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει
ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό

Άρθρο 49 -

Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγμένης
εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων - Τροποποίηση
άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014

Άρθρο 50 -

Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»

Άρθρο 51 -

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
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Άρθρο 52 -

Ανταμοιβή για την ορθή
απαιτούμενων δεδομένων

και

πλήρη

καταχώρηση

των

Άρθρο 53 -

Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 54 -

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 55 -

Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των
κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
των νοσοκομείων της χώρας

Άρθρο 56 -

Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που
αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων
φαρμάκων

Άρθρο 57 -

Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη
διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 58 -

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των
αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας
εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία

Άρθρο 59 -

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Άρθρο 60
Mέρος Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 61 -

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19
Mέρος ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 62 -

Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών
λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Μέρος Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 63 -

Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο
Μέρος Η΄
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64 -

Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 65 -

Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»

Άρθρο 66 -

Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της
κινητικότητας

Άρθρο 67 -

Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής
παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής
άδειας απουσίας

Άρθρο 68 -

Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

Άρθρο 69 -

Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης
τετραγωνικών
Μέρος Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 70 -

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών
συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 71 -

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας,
το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 72 -

Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Άρθρο 73 -

Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 74 -

Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών

Άρθρο 75 -

Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων

Άρθρο 76 -

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Άρθρο 77 -

Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Μέρος Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 78 -

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
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Mέρος ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79 -

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Άρθρο 80 -

Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού
«Τουρισμός για όλους»

Άρθρο 81 -

Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά
σημειώματα αεροπορικών εταιρειών

Άρθρο 82 -

Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά
σημειώματα λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών

Άρθρο 83 -

Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά
σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών
υπηρεσιών
Mέρος ΙΒ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 84 -

Μεταβατικά ζητήματα για τη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποιήσεις του
ν. 4685/2020

Άρθρο 85 -

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

Άρθρο 86 -

Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018

Άρθρο 87 -

Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων
Μέρος ΙΓ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 88 -

Έναρξη ισχύος
Άρθρο 1

Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (A΄ 157)
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Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 157
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 157
Για την επικαιροποιημένη έκδοση της ανωτέρω π.ν.π. μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, βλ. ανωτ. αριθ. 597)
Άρθρο 2
Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν
κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για
την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και
την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020», που δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. 161 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 161
Για την επικαιροποιημένη έκδοση της ανωτέρω π.ν.π. μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, βλ. ανωτ. αριθ. 634)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3
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Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας
κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
1. (Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
2. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ.
218).
3. (Αντικαθίσταται η υποπαρ. 4.α. του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 4
Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας
κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
1. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
2. (Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 3 ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 218).
3. (Προστίθεται υποπαρ. 4.β. μετά την υποπαρ. 4.α. του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η οποία προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) μετά από τις λέξεις «σαράντα τοις εκατό
(40%)» προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους
του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με
διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και
η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε
ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης
καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για
την απαλλαγή από την καταβολή μέρους επί του συνολικού μισθώματος σε ποσοστό
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μισθώματος, σύμφωνα με διατάξεις στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»
2. (Προστίθενται λέξεις στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104),
ανωτ. αριθ. 339).
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3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/3030.5.2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339).
Άρθρο 6
Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2020 αυξάνονται κατά έξι
δισεκατομμύρια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (6.076.000.000) ευρώ. Ειδικότερα:
1. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του
Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται ως εξής:
α) κατά τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό
Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού»,
β) κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601001
«Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» και
γ) κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601003
«Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης».
2. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1033 203 0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αυξάνονται ως
εξής:
α) κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2310501001
«Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη
παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου» και
β) κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2310501002
«Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη
παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην Δημοσίου».
Άρθρο 7
Ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό των κατά τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), των οποίων
μειώνεται σημαντικά η ρευστότητα λόγω περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των
μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την
εμφάνιση του κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισμό της διασποράς του. Η
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του
αρμόδιου διατάκτη, που διατυπώνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του.
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2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ΦΓΚ με μεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ειδικού
φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020.
Άρθρο 14
Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ - Μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών
Στην περ. β΄ του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μετά τις λέξεις «των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών»
προστίθεται η φράση «και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» και η περ. β΄ διαμορφώνεται
ως εξής:
«β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και σε
κλάδους συναφών υπηρεσιών».
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15
Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω
περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19
1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή
δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:
α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο
αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται
με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 6), ή
β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ.
α), να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του
ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες
ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος
των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.
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Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως
υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως
πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται,
κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο
χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη
εργασία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του
εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.
4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Άρθρο 16
Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19
1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων
τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με
αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής
υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης
ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική
γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα
προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των
τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά
το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία
των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών,
ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των
επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.
3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη
χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
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4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν
χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλματα
Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλματα, oι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση
του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση
ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.»
Άρθρο 18
Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ.
339).
2. (Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ.
339).
Άρθρο 19
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο
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.
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του
τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,
των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού,
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καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται
να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων
τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί
έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό
διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της
31ης Οκτωβρίου 2020.
2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας
με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που
αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
επί του ονομαστικού τους μισθού.
3. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 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.
4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής,
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες
είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί
οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι
πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω
μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται,
μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται.
Με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλο
αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του.
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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.
Βλ. και την υ.α. οικ. 51083/2612 της 11/16.12.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας
και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515),
κατωτ. αριθ. 975.
Άρθρο 20
Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και
τουριστικών συνοδών
1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (A΄ 76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:
α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι
εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής
εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από
τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
Για την υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών για την αποζημίωση ειδικού
σκοπού της άνω παρ. και συναφείς 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.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον
εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού.
3. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 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.
4.α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1
υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική
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πλατφόρμα
του
ειδικού
μηχανισμού
στήριξης
των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης:
i.
με
τα
στοιχεία
της
ειδικής
ηλεκτρονικής
artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των
δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,

πλατφόρμας
καλλιτεχνών,

ii. με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών,
iii. με τα στοιχεία των τηρουμένων μητρώων δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού της υπ’ αρ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1547).
5. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες
δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων, καθώς και
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και
προβλέπονται τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
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 απ. Δ.15/Δ’/882/51/2021 «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης,
ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)»
(Β’ 986), κατωτ. αριθ. 1171.
Άρθρο 21
Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή
και εποχικούς εργαζομένους
1. (Προστίθενται εδ. στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), κατωτ. αριθ. 634, το οποίο είχε αντικαταστήσει την
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ.
αριθ. 25).
2. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας, των
άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148), καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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3. (Αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄
104), ανωτ. αριθ. 339).
4. ( Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/30-30.5.2020
(Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339).
Άρθρο 22
Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
1. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν
στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον
χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).
β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις
ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής
σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική
περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα
εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό
του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής
υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή
της.
γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις
ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής
σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με
το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την
προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 51083/2612 της 11/16.12.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας
και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515),
κατωτ. αριθ. 975.
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Άρθρο 23
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του
κορωνοϊού COVID-19
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. Η υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία
όρια εργασίας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 24
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και
του κατώτατου ημερομισθίου
Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α΄ της παρ. 7
καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης,
κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου
δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου 2020.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5
λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την
Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄
της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουαρίου 2021.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων,
καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου
Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄της παρ. 5, λαμβάνει χώρα
το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2021.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της
περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου
ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του
τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»
Άρθρο 25
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Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών
(Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρ. 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 936).
Για την παράταση έως την 30ή.6.2021 της θητείας των διοικητικών οργάνων των
άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των
εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και
εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. το ίδιο άνω άρθρο
72 του ν. 4756/2020.
Άρθρο 28
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την προστασία των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να συστήνονται
συλλογικά όργανα με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 των
φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές
φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι αρμοδιότητες των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση
απόφασης συγκρότησής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202 της 24.9/2.10.2020 «Σύσταση επιτροπών
με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» (Β’ 4321), κατωτ. αριθ. 779.
Άρθρο 29
Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021
1. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης
σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση
συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης
που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), στα κατωτέρω
πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:
α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές
δρομώνων ίππων.
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γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3
του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10
της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 138), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196).
2. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής
περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των
κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α΄ Β΄ και Γ΄ της
υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και της παρ. 7 του
άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273).
γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση
του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου
του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές
προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται
οι όροι της ρύθμισης.
3. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και
τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές
εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997 (Α΄ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Άρθρο 30
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών
(Τροποποιείται η παρ. 1 του εικοστού άρθρου και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του
το άρθρο αυτό της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ.
38)
Άρθρο 31
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται και
η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης
σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση
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τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον
μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4529/2018 (Α΄ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο
άρθρο αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι
ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν
της 31ης.12.2020.
Η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.7.2020.»
Άρθρο 33
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού
καθαριότητας
1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την
1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας
υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών
πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020 για την κάλυψη
των ανωτέρω αναγκών.
2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του
ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
3. Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση
των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
Άρθρο 34
Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
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).
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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.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό
έτος 2020-2021
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό
έτος 2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον
διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη
μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή
υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, διά ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων
απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη
μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία διά ζώσης. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν
προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις
της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και
διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία διά
ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεκπαίδευσης. Οι
συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με
συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη λήξη τους
εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε
η πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεκπαίδευσης.
2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική
πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3
του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη
ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριμένες περιοχές
πρόσληψης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην
ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση
προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του
ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για
τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η
παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας.
Η δήλωση προτίμησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 20202021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι
δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως
εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα. Κατά την κατάρτιση της
σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο
εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν
το κενό που καλύπτεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές μονάδες, στις
οποίες εφαρμόζεται το ειδικό μέτρο της περ. β) της ίδιας παραγράφου.
3. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της περ. γ) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική
πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη
Ε.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61
του ν. 4589/2019 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην
ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για
πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει
δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται το τρίτο και
το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης - δήλωσης προτίμησης για
πρόσληψη οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την περιοχή πρόσληψης που αντιστοιχεί στον τόπο
των συμφερόντων τους. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την
ανανέωσή της το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης,
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του προηγούμενου εδαφίου.
Κάθε θέμα σχετικό με τους όρους παροχής τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο
διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά διαδικτυακό τμήμα και η τοποθεσία από
την οποία θα παρέχεται, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και
β) της παρ. 1, αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της
περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης.
Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της
παρ. 1, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που
μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019
και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την
υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.
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5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα κενά που προκύπτουν για
λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές
μονάδες αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα
εκπαίδευσης, καθώς και τις συναφείς ανάγκες σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και
μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό
των λειτουργικών κενών. Οι ανωτέρω ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αφού ληφθούν υπόψη τα τμήματα που
λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα,
ειδικότητα ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των
εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις
εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και
η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στις
σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθμό των
μαθητών, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις ανάγκες των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους που έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
και, αφού αξιοποιήσουν το σύνολο των μέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικοποιούν,
προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ο αριθμός των
προς πλήρωση κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης
εγκρίνεται με πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τα κενά που
προκύπτουν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και την έγκριση πίστωσης που
παρέχεται από το αρμόδιο όργανο.
6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον αριθμό των μαθητών ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι εμπίπτουν
στην περ. γ) της παρ. 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης
προσδιορίζουν τον αριθμό των μαθητών, για την παροχή τηλεεκπαίδευσης στους οποίους
δικαιολογείται πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της
παρ. 1 και τους ομαδοποιούν. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο,
ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με βάση τον αριθμό των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου και την
παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κάθε θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του
ν. 4589/2019.
8. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν
υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της
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πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από
τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.
9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως
προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους
οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη
διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει
στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της.
Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως προσωρινός
αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με
τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.
10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή
Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη
διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει
στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό μέτρο ως προς τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων.
11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της
υπ’ αρ. 104627/ ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Β΄ 3344), οι οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω
απόφασης.
12. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
«Άρθρο 36
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών
αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022
Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19
με τίτλο «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού
Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού προϋπολογισμού έως διακοσίων εκατομμυρίων
(200.000.000) ευρώ. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων
46

(ΣΑΕ) 445/2 με κωδικό 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», μέχρι το ποσό των
σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ το έτος 2020, μέχρι το ποσό των πενήντα οκτώ
εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (58.594.000) ευρώ το έτος 2021
και μέχρι το ποσό των εκατόν ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων (101.406.000)
ευρώ το έτος 2022.»
Το άρθρο 36 και ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρο 112 του ν.
4821/2021 (Α’ 134), κατωτ. αριθ. 1479.
Εκδόθηκε η υ.α. 151318/Ε1/2021 «Καθορισμός του αριθμού των προς πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο,
ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134)» (Β’ 5439), κατωτ. αριθ. 1670.
Άρθρο 37
Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
για το σχολικό έτος 2020-2021
Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για το σχολικό έτος 2020-2021 με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Εκδόθηκε η απ. Υφυπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθ. Φ7/3625/Δ1 της
13/15.1.2021 «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β’ 83), κατωτ. αριθ.
1055.
Άρθρο 38
Θέματα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών
1. (Προστίθεται άρθρο 125Α στον ν. 4692/12-12.6.2020 (Α΄ 111), ανωτ. αριθ. 394)
Άρθρο 39
Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων
1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται
από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
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Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους
οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280)
που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη
καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται
στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του
άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της
παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται
η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής
τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Ειδικά
κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα
Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων
δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 3324).»
2. 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.
Με το άρθρο 99 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), κατωτ. αριθ. 1372, ορίστηκε ότι:
«Συμβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4722/2020 (Α’ 177) στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να ανανεωθούν από τη δημοσίευση του παρόντος και
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
των οικείων Ο.Τ.Α. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δεν υπόκεινται στους χρονικούς
περιορισμούς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), στην περ. ιε’ της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
164/2004 (Α’ 134).»
Άρθρο 43
Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών
μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή/και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, δύναται να επιβάλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της
νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους τμημάτων σχολικών μονάδων,
καθώς και ολόκληρων σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η απόφαση για την
προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και
ιδιωτικών, και για τη διάρκεια αυτής, λαμβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και
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Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε
ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος της «Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».
2. Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών μονάδων,
δημόσιων και ιδιωτικών, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου
λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄ 76).
3. Για το σχολικό έτος 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης,
οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, λαμβάνοντας
υπόψιν τις επικρατούσες σε κάθε χώρα υγειονομικές συνθήκες και τα σε κάθε χώρα
ισχύοντα μέτρα περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τις δομές
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που λειτουργούν σε κάθε χώρα της περιφέρειας του
Συντονιστικού τους Γραφείου, δύνανται να ορίζουν με απόφασή τους: α) την ημερομηνία
έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, καθώς και τις ημερομηνίες αργιών
και διακοπών, β) την τυχόν προσωρινή αναστολή λειτουργίας δομών ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης σε περίπτωση παρόντος ή επικείμενου υγειονομικού κίνδυνου εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, γ) την τυχόν αναστολή μετακινήσεων μαθητών
δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δ) ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά με απουσίες των μαθητών και ε) ειδικότερα
ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά με
την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
4. Η παρούσα κατισχύει του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κάθε άλλης γενικής διάταξης.
Με την παρ.3 του άρθρου 15 του ν. 4728/29-29.9.2020 (A’ 186), κατωτ. αριθ. 761,
ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) δεν θίγονται
από την εφαρμογή του παρόντος».
Άρθρο 44
Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών και προξενικών αρχών
Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α΄ 143), έως τις 31.12.2020
το Ειδικό Ληξιαρχείο συνεχίζει να μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της
αλλοδαπής, οι οποίες προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, καθώς
επίσης και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από τα αρμόδια Προξενεία.»
Με το άρθρο 174 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της προθεσμίας του άρθρου 44 του ν. 4722/ 2020 (Α΄ 177) που αφορά στη
μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων επιχωρίων αρχών στην αλλοδαπή παρατείνεται
μέχρι τις 31.12.2021.»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 45
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού φύλαξης,
σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας
«1. 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 της παρ. 3 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 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 31.3.2022, εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι
διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις
ανάγκες αυτές.».
Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης και
ως προς την επιφύλαξη ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης σχετικών
συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές και
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 28 του ν. 4865/2021 (Α΄
238), κατωτ. αριθ. 1697.
2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, 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 μηνών
κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Άρθρο 46
Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής
Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη
εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ. 1. Το ποσό της
έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία υποβολή δαπάνης του
παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος
τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας ορίζονται και μπορούν να αναπροσαρμόζονται και να εξειδικεύονται τα ποσοστά
της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της διάταξης, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την
πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά
κριτήρια. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων
παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον
πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών.»
Άρθρο 54
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
(Αντικαθίσταται τo άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
Άρθρο 55
Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της Χώρας
(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄
104), ανωτ. αριθ. 339).
Άρθρο 56
Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή τους
στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Από την 1η.10.2020 και εξής καταργούνται: α) το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής
των συνολικών πωλήσεων «P0max» και β) το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει
τιμή 0,25 για τα νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους
ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα «Pnew».
Άρθρο 57
Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης
επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
1. Εν όψει επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας για τη διασφάλιση των αναγκαίων
αποθεμάτων προς αντιμετώπιση των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων, συστήνεται
Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων
των νοσοκομείων της χώρας αποτελούμενη από τους ακόλουθους:
α) από τον Υφυπουργό Υγείας που ασκεί την εποπτεία στα νοσοκομεία, ως Πρόεδρο,
β) από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, ως μέλος και
γ) από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ως μέλος. Έργο της Επιτροπής είναι
η παρακολούθηση των αποθεμάτων σε ΜΑΠ που προορίζονται προς ανάλωση από τα
νοσοκομεία κατά την περίοδο διάδοσης και καταπολέμησης του κορωνοϊού COVID-19.
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Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή και κάθε μέλος της διακριτά
δικαιούνται όπως λαμβάνουν κάθε μέρα αναλυτική ενημέρωση από τα στοιχεία του BI Health (Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ), από τις οικείες Διοικήσεις
Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και τα νοσοκομεία για τα διαθέσιμα ΜΑΠ και τα υπό
προμήθεια ΜΑΠ, καθώς και για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων προμήθειας ιδίως
ως προς τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και εν γένει
υλοποίησης των παραδόσεων αυτών.
2. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός πενθημέρου από τη σύστασή της αιτηθεί προς
την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των προβλεπόμενων ποσοτήτων ΜΑΠ για την κάλυψη των
αναγκών των νοσοκομείων σε ΜΑΠ για το χρονικό διάστημα του προσεχούς τριμήνου. Η
σχετική έκθεση επικαιροποιείται και επανυποβάλλεται προς την Επιτροπή
Παρακολούθησης σε μηνιαία βάση.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει εβδομαδιαία την πορεία των προμηθειών και
αποφασίζει αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας έκτακτης προμήθειας ΜΑΠ μέσω του
Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τυχόν ελλείπουσες
ποσότητες σε σχέση με την εκτίμηση των αναγκών της Επιτροπής ανάλογα με την πορεία
των επιδημιολογικών στοιχείων μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που
η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη διαφαινόμενων ελλείψεων σε χρονικό ορίζοντα
διμήνου για οποιονδήποτε αντικειμενικό ή υποκειμενικό λόγο (π.χ. λόγω καθυστέρησης
παράδοσης, ευδοκίμησης δικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων, καθυστέρησης
παράδοσης, ασυνέπειας προμηθευτή) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διενέργεια
έκτακτης προμήθειας σε ΜΑΠ, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τα είδη, τις αναγκαίες
ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αναγκαίων ποσοτήτων. Η προμήθεια
διενεργείται από την ΙΦΕΤ ΑΕ άμεσα μετά από τη διαβίβαση σχετικού πρακτικού της
επιτροπής κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4693/2020
(Α΄ 116). Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ΜΑΠ ορίζονται από το Κεντρικό
Συμβούλιο των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ), το οποίο δύναται να συγκροτεί
επιτροπή ειδικών (ιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικών) για τη διατύπωση των ειδικών
προδιαγραφών ΜΑΠ.
Άρθρο 58
Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ
αποστάσεως εργασία
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 59
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Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
(Αντικαθίσταται το άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο 60
Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών και των οποίων οι συμβάσεις έχουν κριθεί έγκυρες με
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αορίστου
χρόνου στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και εντάσσονται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 61
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω του κορωνοϊού COVID-19
1. 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.
2. 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.
3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του
άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή
εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται
αναλόγως.
Για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού του άρθρ. 65Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), βλ. την απ. Διοικητή
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1240 της 26/27.10.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013,
Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές
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λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.
4449/2017 (Α’ 7)» (Β’ 4753), κατωτ. αριθ. 858.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64
Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά
το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου δημάρχου, η χρήση
διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες
των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, κατανέμονται νήπια που εγγράφηκαν για
πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.
2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 14.9.2020.
Άρθρο 66
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και
των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη
συμμετοχή κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και
για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως
άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.
Άρθρο 67
Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’
οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος
δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας
1. (Προστίθενται εδάφια μετά το δεύτερο εδ. του άρθρου εικοστού πέμπτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
2. (Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
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Άρθρο 68
Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
1. (Προστίθεται άρθρο 5Α στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
ανωτ. αριθ. 25).
2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4
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), καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π./οικ. 53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 3611) καταργείται.
Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών
1. 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
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.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων
έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη
διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του
άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 70
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των
σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
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Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές
οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 71
Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020
κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης,
για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης
και την κατάθεση υπομνήματος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από
την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την
υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές
ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από
την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την
υποβολή γραμματίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης,
για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης
και την κατάθεση υπομνήματος.
2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 2 του
άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να
συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο
άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου
δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου,
αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική
ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από
τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του
ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει
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θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία
εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
Άρθρο 72
Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
1. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με
οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις
31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή,
ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά
προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 16.9.2020 έως 31.12.2020. Η
εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και
ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των
διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα
δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του
δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του
δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες
υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα
δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό,
όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως 31.12.2020,
ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής
ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με
πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την
προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους
δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο,
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην
πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες
έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα
αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να
δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την
εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου,
εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115
ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της
δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
3. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη
συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του
δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη
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δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου
η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.
4. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον
δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά
τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα
επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος
ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο
στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική
απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο
δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική
απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της
διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που
λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παράγραφο, τηρούνται στους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.
5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές
διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της
εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι
τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή
ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται
αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.
6. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι
επιδικίας.
7. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ματαιώθηκαν κατά
το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς
συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο, που ορίζεται με πράξη της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο
οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με
πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς
ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος
αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται
από τον γραμματέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με πρωτοβουλία επίσης του
γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως 31.12.2020.
Άρθρο 73
Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της
διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430
και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557
ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά
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το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά
τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ
(π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ,
δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλονται και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή
ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία
σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των
αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου
δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να
υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.
2. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη
λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του
άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή
πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης,
ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο
αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή
υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως 31.12.2020.
Άρθρο 76
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να
τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών
εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται
η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την
έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Για την παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και
παραλαβής πιστοποιητικών και για την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την
υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται
από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020, βλ. την υ.α.
44564/2020 (Β΄ 4012), κατωτ. αριθ. 727.
Άρθρο 77
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Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 31.12.2020, προς αποφυγή του κινδύνου
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι)
δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, να αναθέτει
την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000,00 €), σε ένα ή περισσότερους αναδόχους κατά περίπτωση, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον αυτές σχετίζονται με: α) την
ομαλή διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού έτους 2020 και β) την ομαλή διεξαγωγή
κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Σχολής. Η ανάθεση
διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. Εάν δεν υπάρχει
πίστωση στον προϋπολογισμό της Σχολής ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της,
η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση
συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις οι οποίες κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3689/2008
(Α΄ 164) υπόκεινται στην υποχρεωτική έγκριση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και
Οικονομικών, εγκρίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτά.
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 78
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης
ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, των
πλοίων της περ. α) του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για
χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν
δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Οι
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο 2020.
2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και
Οκτώβριο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των
ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης με βάση υπολογισμού το ποσό των
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες και
υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και
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Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β΄ 2209). Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που
καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής
εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης
ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την
ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από
τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 2 του
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ) της
παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωμής της ειδικής
αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 4.
Εκδόθηκε η υ.α. 2814.5/66033/2020 «Καθορισμός 3ης έκτακτης επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό έτος
2020» (Β’ 4468), κατωτ. αριθ. 804.
Βλ. και την υ.α. 2814.5/12787/2021/2021 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης
οικονομικού έτους 2021 του Οίκου Ναύτου, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού
σκοπού μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 699), κατωτ. αριθ.
1132.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79
Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017
(Α΄ 110), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), παρατείνεται για
έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
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Άρθρο 80
Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για
όλους»
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την
αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού
«Τουρισμός για όλους» για το έτος 2020, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη
προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Άρθρο 81
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα αεροπορικών
εταιρειών
(Αντικαθίσταται το άρθρο εξηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84) ανωτ. αριθ. 167).
Άρθρο 82
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα λόγω
ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών
(Αντικαθίσταται το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84) ανωτ. αριθ. 167).
Άρθρο 83
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών
επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών
1. (Αντικαθίσταται το άρθρο εβδομηκοστό της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167)
2. Οι διατάξεις του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως
τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνουν και τα ήδη εκδοθέντα
κατά τη δημοσίευση του παρόντος πιστωτικά σημειώματα.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------705. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Aριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/4921/Α321 της 7/15.9.2020 «Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ οικ
2442/Α325/27.2.2019 (Β΄ 790) και ΔΑΕΦΚΚΕ/6757/Α325/1.7.2019 (Β΄ 2786) κοινών
υπουργικών αποφάσεων περί αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου πληγέντων
κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3942)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και
ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄ 203), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Του τελευταίο εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3, του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984
«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).
4. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4337/2015 και ισχύουν.
5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.
6. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).
7. Του άρθρου 25 του ν. 4579 /2018 (Α΄ 201).
8. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»
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(Α΄ 138), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α΄ 196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).
9. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,
6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 65).
10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ 2442/Α325/27.2.2019 (Β΄ 790) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/1.7.2019 (Β΄ 2786)
κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
11. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
13. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
15. Της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
16. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).
17. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.6.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας,
Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή
δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).
18. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24/12/2013, σελ. 1).
19. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L
352 της 24ης.12.2013, σελ. 9).
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20. Του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28ης.6.2014, σελ. 45).
21. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της υπ’ αρ. 2016/680 Οδηγίας (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
22. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Β΄ 3019).
23. Της υπό στοιχεία 8706 /Α325/3.8.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Οριοθέτηση
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/ Α325/27.2.2019 κοινής υπουργικής
απόφασης «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών
ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής» (Β΄ 790).
25. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/1.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» (Β΄ 2786).
26. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321/7.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής
αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς
και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 1462).
27. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / 8041/Α321/24.7.2019 υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» (Β΄ 3149).
Β. Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπό στοιχεία ΔΝΣ α/οικ 39024/ ΦΝ 456ε έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού
Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 4921/1.7.2020).
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2. Την υπ’ αρ. 38722/4437/30.6.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 4858/30.6.2020).
3. Το υπ’ αρ. 527/30.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών,
και επειδή
• προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον των
πληγεισών περιοχών και ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών, οι οποίες
ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί,
• είναι επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής και
επαγγελματικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί,
• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών,
λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
αποφασίζουμε:
Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους, από τη χορήγηση συνδρομής, για
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018, το οποίο προβλέπεται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ
2442/Α325/27.2.2019 (Β΄ 790) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/ Α325/1.7.2019 (Β΄ 2786) κοινές
υπουργικές αποφάσεις, αυξάνεται σε δύο (2) έτη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις
περί χορήγησης συνδρομής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
----------.---------706. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ
217 της 15/15.9.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων,
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα
Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
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στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1-52020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως του άρθρου 83, όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006» (ΕΕ L 347).
10. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-03-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης του COVID-19», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
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14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019
(Α΄ 123).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98, σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
18. Tην υπό στοιχεία Y44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
19. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
21. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11-7-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 26-7-2020, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2797).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.40380/26-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29-6-2020 έως και 12-7-2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2598).
24. Την υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β΄ 1971).
25. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση περί
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Β΄ 1457).
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26. Την υπ’ αρ. 41863/28-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020
(ΑΔΑ: 6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).
27. Την υπ’ αρ. 41787/27-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 1612).
28. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-09-2014 (Β΄ 2573)»
(Β΄ 2857).
29. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή
μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862),
όπως ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων, λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την υπό στοιχεία 101695ΕΞ2020/14-09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τη
ΣΑΕ 051/2 του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περ. α΄ του
άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή
αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020,
β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περ. β΄ του άρθρου 2, που έχουν
πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για
τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
COVID-19, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020.
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2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δε δεσμεύεται και δε
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους Δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-032020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή
κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων
εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων,
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός
των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι
και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού:
α) όπως αυτή καθορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους
περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 2003-2020 ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους
περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20-03-2020.
Άρθρο 3
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Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της
δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη
εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι
μεγαλύτερα του μηδενός.
β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες
τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31η Ιουλίου 2020.
γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ,
μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η
Απριλίου 2019 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.
δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015
απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό
προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
ε) Για επιχείρηση, η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με
δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη
δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349, αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά,
περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις
ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την
28η Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 223 της
22/22.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/ 15.09.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο
2020” (Β’ 3948)» (Β΄ 4077).
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2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των
προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20)
εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.
4. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την
έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην
πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία
της παρ. 1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και
πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 (L 347), για τους
σκοπούς της παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση, η οποία
προκηρύχτηκε με την υπ’ αρ. 41787/27-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 1612).
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των σχετικών ποσών από
το ΠΔΕ και της πληρωμής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σημεία 7 έως και 10 της
υπ’ αρ. 41787/27-4-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β΄ 1612).
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του
Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή
αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά
έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των
προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό όργανο
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ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη
μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων
ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως
«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο
πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa. gr) και
συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa. gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος που δημοσιοποιεί η οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στις διαδικτυακές
πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία
του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης,
καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που προβλέπονται στο
Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης,
ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα
αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο
μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
5. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης
1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε
σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η
δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της δράσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών
στοιχείων, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
επλήγησαν κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 και εμπίπτουν στην περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες
εξαιρέσεις.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

56.10.19.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ

88.10

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

92.00.11.00

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

92.00.11.02

Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
επλήγησαν κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 και εμπίπτουν στην περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες
εξαιρέσεις.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

56.29.20.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56.29.20.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).
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----------.---------707. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425 της 14/15.9.2020 «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)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ.1 του άρθρου 7 της υα. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59628/2020
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.9.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών “Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από
15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3927)» (Β’ 4135), κατωτ. αριθ. 751,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/2020 της
«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, από την έναρξη ισχύος αυτής και δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής.
----------.---------708. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 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)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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
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διάστημα από την 1η.10.2020 έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4257), κατωτ. αριθ. 770,
από την έναρξη ισχύος αυτής και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου μόνου αυτής.
----------.---------709. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415 της
14/15.9.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3951)
Η παρούσα απ.,
-που είχε αντικατασταθεί από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58901 της 23/23.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της
Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19” (Β’ 3951)» (Β΄
4097),
-και συμπληρωθεί από το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60588/2020 «Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4260), κατωτ. αριθ. 771, από την έναρξη ισχύος αυτής και δυνάμει της παρ.4 του
άρθρου τετάρτου αυτής. Με την δε παρ. 5 ιδίου άρθρου τετάρτου ορίστηκε ότι: «Η
παρούσα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και την 12η
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59. Ειδικώς για την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Δημοκρατία της
Πολωνίας, η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 3η Οκτωβρίου 2020 και ώρα
00:01».
----------.----------
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710.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ
ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΥΓΕΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344 της 14/15.9.2020 «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)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί
-με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634 της
25/25.9.2020 «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,
-με την παρ. 2 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής»
(Β’ 4134), κατωτ. αριθ. 751,
-με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60038 της 29/29.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020” (Β΄ 2111), έως
και τις 31.10.2020» (Β’ 4214),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικων Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60936 της 30/30.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.9.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών “Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε
νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων,
θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των
πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της
Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3952)» (Β’ 4258),
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-με την παρ. 2 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 «Αντικατάσταση της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
“Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
Περιφέρεια Αττικής” (Β’ 4134)» (Β’ 4324), κατωτ. αριθ. 780,
-και με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020
«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’ 4326), κατωτ. αριθ.
782,
-καταργήθηκε από την παρ. 2 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.
----------.---------711. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56870 της 15/15.9.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60007 της 29/29.9.2020 «Παράταση
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.56870/15.9.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, για το χρονικό διάστημα από
15.9.2020 έως και 29.9.2020” (Β’ 3953), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4205) ορίστηκε
ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56870/15.9.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, για το χρονικό διάστημα από
15.9.2020 έως και 29.9.2020» (Β’ 3953), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις
12.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και
ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21-3-2020
79

έως και 21-4-2020» (Β΄ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020
(Β’
3168),
έως
τις
31.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020 (Β’ 3574), έως τις 15.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363/
14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου
του Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην
εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 15.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56857/15.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας, από τις 15.9.2020 έως και τις 29.9.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) Λέρου του Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων
προσώπων, με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης
διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή, μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.

80

4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Β’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου,
τον Δήμο Λέρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------712. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56878 της 15/15.9.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60012 της 29/29.9.2020 «Παράταση
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.56878/15.9.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου για το χρονικό διάστημα από
15.9.2020 έως και 29.9.2020” (Β΄ 3954), έως και τις 12.10.2020» (Β΄ 4206) ορίστηκε
ότι : «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56878/15.9.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου για το χρονικό διάστημα από
15.9.2020 έως και 29.9.2020» (Β’ 3954), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις
12.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και
ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
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έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191), έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020
(Β’
3168),
έως
τις
31.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020 (Β’ 3574), έως τις 15.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363/
14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου
του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 15.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.56874/15.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 15.9.2020 έως και τις 29.9.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει
η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων
προσώπων, με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης
διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή, μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
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4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, τον Δήμο
Ανατολικής Σάμου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------713. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56906 της 15/15.9.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών
μονάδων στη Χώρα» (Β΄ 3955)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και
ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
2. Την από 15.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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3. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 56905/15.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως
και 27.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του σχολικού τμήματος Β5
του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου Πύργου (κωδικός 1501020) της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.9.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως
και 27.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των εξής σχολικών
μονάδων: Α) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών (κωδικός 9170580) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και Β) του 2ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Καισαριανής (κωδικός 0551637) της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά
τα αναφερόμενα στην από 15.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της
λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και
εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών,
ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως
άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.
----------.---------714. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 της 15/15.9.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β΄ 3957)
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 10 της 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 COVID19 στην Περιφέρεια Αττικής” (Β’ 3957)» (Β΄ 4019), κατωτ. αριθ. 732).
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715. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 της
14/15.9.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 3958)
Η παρούσα απ.,
-που είχε τροποποιηθεί από την από την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55825 της 18/18.9.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “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)» (Β΄ 4016),
-και συμπληρωθεί από την παρ. 2 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020
«Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134), κατωτ. αριθ. 750,
-από την παρ. 4 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59628/2020 «Αντικατάσταση της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
“Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από
15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3927)» (Β’ 4135), κατωτ. αριθ. 751,
-από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60038 της 29/29.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020” (Β΄ 2111), έως
και τις 31.10.2020» (Β’ 4214),
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-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943 της 30/30.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “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)» (Β’ 4259),
-από την παρ. 4 του άρθρου 6 της 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,
-από την παρ. 2 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 «Αντικατάσταση
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
“Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
Περιφέρεια Αττικής” (Β’ 4134)» (Β’ 4324), κατωτ. αριθ. 780,
-από την παρ. 4 του άρθρου 5 της 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,
-από την παρ. 4 του άρθρου 6 της 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,
-και από την παρ.4 του άρθρου 6 της απ. 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
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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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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,
από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 11 αυτής.
----------.---------716.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1906 της 7/16.9.2020 «Όροι και ρυθμίσεις
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου
3.1.9 – “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της
επιδημικής έκρηξης της Covid-19”,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β΄ 3959)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το
ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 639/2004 του
Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 2328/2003, (ΕΚ) υπ’ αρ.
861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.
1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρο
33, όπως τροποποιείται και ισχύει.
δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης
Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών
δεδομένων για τις Πράξεις.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής
Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’
88

αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών
πηγών δεδομένων.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να
εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
ζ. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,όπως ισχύει.
η. Της υπ’ αρ. 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες
γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας».
θ. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/ 372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για
τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
ι. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/ 464/ΕΕ, για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
ια. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς
και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.
2. Τις Εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
β. Του ν. 4314/2014, «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
δ. Του ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 138).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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ζ. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Β’ 2857)- ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(Β’ 2573)».
η. Της υπ’ αρ. 5358/10.08.2020 (απόφασης Πρωθυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο
Σκρέκα» (Β’ 3374).
θ. Της υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 341509/26.11.2008
(Β’ 2437)» (Β’ 3501), όπως ισχύει.
ι. Της υπ’ αρ. 1152/13.05.2020, κοινής υπουργικής απόφασης, «Ρυθμίσεις θεμάτων που
αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσά
ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»,
(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 33 και άρθρο 44 στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας
1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 1962).
ια. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.
4314/2014» (Β’ 309).
ιβ. Της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 5968), «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”», όπως ισχύει.
ιγ. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής
Πράξεων.
ιδ. Της υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε. Του υπ’ αρ. 2143.6/42245/2020/03-07-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Ελέγχου
Αλιείας του ΥΝΝΠ. ιστ. Της υπ’ αρ. 85040/10.08.2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί και την άμεση ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα της αλιείας.
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Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και ρυθμίσεων για την
εφαρμογή της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9-«Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:
α. Των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/2013 και 508/2014.
β. του άρθρου 61 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Άρθρο 3
Υπαγόμενες Πράξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται
στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως
συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
2. H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται
μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου
COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.
3. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι
90 ημερών) για κάθε σκάφος.
4. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της
προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της νόσου COVID-19.
Άρθρο 4
Φορέας Υλοποίησης
Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.1.9 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
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«Άρθρο 5
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη
των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά
σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή
ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS και έχουν
ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
2. Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται:
α) Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των
δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου
αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής
Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό
αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος
αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου
αλιείας (ERS_logbook), που ορίζουν ένα αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και
κατάπλου ή/και αλιευτικής δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη
θάλασσα (τέλος ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά
τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης στήριξης.
β) Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook),
αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των
στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο - μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές
δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο
Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 4).
Οι Λιμενικές Αρχές δεν δύνανται να εκδίδουν σχετικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις που
δεν τους υποβάλλεται το ανωτέρω αποδεικτικό στοιχείο. (Υπόδειγμα 6).
Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και
δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους
οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι βεβαιώσεις
αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών ή άλλα δικαιολογητικά.
Αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της
Βεβαίωσης ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, θα τηρούνται σε φάκελο
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στο αρχείο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των
ελεγκτικών οργάνων.
Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι δραστηριοποιείται αλιευτικά σε γεωγραφική
περιοχή αρμοδιότητας άλλης Λιμενικής Αρχής, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται
Υπηρεσιακά προς χρήση με ευθύνη της Αρμόδιας Λιμενικής αρχής
νηολόγησης/λεμβολόγησης του σκάφους
3. Η πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους διενεργείται:
α) Για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), μέσω του ελέγχου των στοιχείων που διαβιβάζονται από τα δεδομένα του
Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείου Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής. Προς το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω
Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ αρχείο με τον αριθμό των ημερών για τις οποίες ένα
αλιευτικό σκάφος ακινητεί σε λιμένα από την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος
δηλώνει στην αίτησή του ότι έπαυσε την αλιευτική του δραστηριότητα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10.
β) Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
διενεργείται μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο - μέχρι και
31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική
Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει
να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά
την υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 7).
4. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους
θα πρέπει:
α) Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια/ΒΕΜΣ και
καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας
και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων (ιδιοκτησία-ναυπηγικά χαρακτηριστικά-κ.λπ)
να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ.
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση ή
διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ αλιευτικής άδειας, λοιπών
ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ.
β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον
απαιτείται),σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και
κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της
αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.
γ). Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει
τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.».
5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που:
α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχεία α) έως
γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση,
σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 1),
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β. δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης
Πράξης,
γ. τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης».
Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
Άρθρο 6
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9-«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως
συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» αφορά αποκλειστικά τον τομέα της
θαλάσσιας αλιείας.
Άρθρο 7
Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων
1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον:
i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο ενωσιακό ή εθνικό
πρόγραμμα.
ii. Πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές
αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν
υποβληθεί προς ένταξη από τον δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της ίδιας
Πρόσκλησης.
Άρθρο 8
Διάρκεια υλοποίησης
1. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»
ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Πράξεων θα ορισθεί στην απόφαση
Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων.
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Άρθρο 9
Περιοχές εφαρμογής - Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης - Ύψος ενίσχυσης
1. Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Μηνιαία
αποζημίωση
(€/GT)
Ελάχιστη
Μηνιαία
αποζημίωση (€)
Μέγιστη
Μηνιαία
αποζημίωση(€)

Μηχανότρατες

Γρι-γρι

Σκάφη που
αλιεύουν
Μεγάλα
Πελαγικά Είδη

189,33

343,58

450,50

267,75

10.000,00

8.000,00

4.000,00

900,00

24.000,00

24.000,00

15.000,00

Σκάφη
Παράκτιας
Αλιείας

4.500,00

3. Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το
σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά
διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.
Άρθρο 10
Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
1. Κατόπιν έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το
σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους
αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση
χρηματοδότησης.
Στην αίτησή του, ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.
Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση
πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
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συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται
μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να
εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
3. Οι ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης,
που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων.
4. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
«5. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον
δυνητικό δικαιούχο της πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης
χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης επτά εργάσιμες
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους
δικαιούχους μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή
αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή
τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός
της τεθείσας προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης
Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της πράξης.»
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
«Άρθρο 11
Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης
Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την
περίπτωση, να επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά
(που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία):
1. Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της Άδειας Αλιευτικού Επαγγελματικού
Σκάφους σε ισχύ.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα 1), με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 1, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι:
- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ)
508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 288/2015.
Συγκεκριμένα:
i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)
1224/2009.
ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών
σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών
που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες
χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού.
iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν
λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
- Το ίδιο αντικείμενο της πράξης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό Πρόγραμμα.
3. Για την πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, για τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης:
Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS_logbook)
αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
επισυνάπτεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής (Υπόδειγμα 5)
4. Για την πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους:
Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS) αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
επισυνάπτεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής (Υπόδειγμα 8).».
Το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
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Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
«Άρθρο 12
Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης - Κριτήρια και διαδικασία
αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από
στελέχη της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση των
αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας
οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και επιλογής των
Πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια και τα
κριτήρια, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
εξειδικεύονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης και επιλεξιμότητας Πράξης
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον αιτούντα φορέα την υποβολή διευκρινίσεων
ή/και συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία
οφείλεται να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή τους, η αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως
προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί
το σύνολο των πρόσθετων ζητηθέντων στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.
2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ
προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά
εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην
παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τους συνημμένους πίνακες
κριτηρίων.
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί
στη διασταύρωση/επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή/και να ζητήσει, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον φορέα την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της
Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται ως προς τα
κριτήρια επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν
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υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους των αρμόδιων αξιολογητών, οι
αιτήσεις χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ ο οποίος προβαίνει στην ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και στην
οριστικοποίησή τους στο ΠΣΚΕ.
Με την οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ
παράγονται οι κάτωθι προσωρινοί Πίνακες:
· Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί
τμηματικά, για όσες πράξεις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης, βάσει
της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης
στο ΠΣΚΕ και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
· Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ), ο οποίος
δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις η αίτηση χρηματοδότησης
απορρίφθηκε, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των σχετικών
αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.
Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων της αξιολόγησης
των επενδυτικών προτάσεων.
Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1369 της 15/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης, “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 –
"Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της Covid-19",της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 (Β΄ 2424) όμοιά της» (B’ 2819). Με το δε
προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η
υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
1236/01.06.2021 όμοιά της.»
Άρθρο 13
Έγκριση χρηματοδότησης
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο προϊστάμενος
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει
τη σχετική απόφαση Έγκρισης.
Στη συνέχεια ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενδιαφερόμενοι για
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και δίνεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την υποβολή
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
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«Άρθρο 14
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης πληρότητας όσο
και της αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης
(ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του
φορέα της Πράξης, κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η
μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας,
ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις
εν λόγω διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των
υποβληθεισών ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του
αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του
αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεών τους.
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, εκδίδεται -μετά από
εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - συμπληρωματικός πίνακας εγκεκριμένων
αιτήσεων (Πίνακας Ι), και η αντίστοιχη Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων
του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(τροποποίηση της απόφασης ένταξης).
Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1369 της 15/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης, “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 –
"Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της Covid-19",της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 (Β΄ 2424) όμοιά της» (B’ 2819). Με το δε
προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η
υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
1236/01.06.2021 όμοιά της.»
«Άρθρο 15
Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης Πράξεων
Με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων του Άρθρου 12, οριστικοποιούνται από την
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και ο προϊστάμενος της
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
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Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει
την αντίστοιχη απόφαση Ένταξης (ολική ή τμηματική). Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται
εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση.
Η σχετική απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων αναρτάται και
δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους Δικαιούχους. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης
απορρίφθηκε, ενημερώνονται μέσω της Απόφασης Απόρριψης, η οποία αποστέλλεται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την απόρριψη της αίτησής τους, καθώς και για το
δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της υπό στοιχεία
137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Το άρθρο 15 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1369 της 15/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης, “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 –
"Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της Covid-19",της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 (Β΄ 2424) όμοιά της» (B’ 2819). Με το δε
προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η
υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
1236/01.06.2021 όμοιά της.»
«Άρθρο 16
Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Πράξεων
1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των πράξεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2020.
2. Η παρακολούθηση και η επαλήθευση της υλοποίησης των πράξεων γίνεται από την
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία προβαίνει μόνο στην Διοικητική Επαλήθευση των αιτημάτων
πληρωμής των δικαιούχων.
3. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση.
4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της απόφασης
Ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής υποχρεωτικά μέσω
ΠΣΚΕ, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου εντύπου, συμπληρώνοντας το σύνολο των
υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυνάπτοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
5. Το υποβληθέν αίτημα ελέγχεται για την πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία
δύναται να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσθετα στοιχεία-διευκρινίσεις
για τη συμπλήρωσή του. Τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία οφείλεται να αποσταλούν από τον
δικαιούχο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του
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σχετικού εγγράφου (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ).
6. Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων, το αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, ελέγχεται εκ νέου για την πληρότητά του και στη συνέχεια επαληθεύεται
διοικητικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με βάση τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά/παραστατικά.
7. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής
Επαλήθευσης και ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στις πραγματικές/επαληθευθείσες ημέρες προσωρινής παύσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων του σκάφους.
8. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης Επαλήθευσης του αιτήματος
επαλήθευσης - πληρωμής αλλά και των υπολοίπων σταδίων της Πιστοποίησης και
Ελέγχου στο ΠΣΚΕ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους
καταβάλλεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών
του.
9. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της
απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης της πράξης.
10. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται ή
να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας
συνεισφοράς στους δικαιούχους.
11. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.».
Το άρθρο 16 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
«Άρθρο 17
Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής
1. Ο δικαιούχος υποβάλλει το Αίτημα Επαλήθευσης - Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του
ΠΣΚΕ με την απαραίτητη επισύναψη των κάτωθι δικαιολογητικών:
i. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου (Υπόδειγμα 3) με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr) στην οποία θα δηλώνεται:
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- Ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης, για την εκτέλεση της πράξης και ότι όλα τα δηλωθέντα και
επισυναπτόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
- Ο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης.
- Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη πράξη
ii. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία
αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός IBAN, στον οποίο θα
κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.
2. Το αίτημα Επαλήθευσης- -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. Συνεπώς, θα πρέπει
να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.».
Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων
1. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης της
Πράξης, πλην της περίπτωσης x του άρθρου 21.
2. Η παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Πληρωμής της Πράξης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης
παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης Ένταξης και
Χρηματοδότησης της Πράξης και ακύρωσης της χρηματοδότησης από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Άρθρο 19
Ολοκλήρωση Πράξεων
«1. Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, θεωρείται η καταληκτική
ημερομηνία της επιλέξιμης περιόδου ακινησίας του σκάφους».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση
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των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19",
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020
απόφαση.»
2. Βάσει αποτελεσμάτων της επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
προβαίνει στη σύνταξη της απόφασης-Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, η οποία
υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ και κοινοποιείται στον δικαιούχο.
3. Στην απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης:
- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (προσωρινή παύση
της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους).
- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση
Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης.
- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων
επαληθεύσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή άλλα
ελεγκτικά όργανα.
- Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε μακροχρόνιας δέσμευσης του
δικαιούχου, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης.
4. Η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης των Πράξεων, πραγματοποιείται με την
ολοκλήρωση υλοποίησης όλων των Πράξεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση
Ένταξης και Χρηματοδότησης.
Άρθρο 20
Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Πράξεων
Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ παρακολουθεί την τήρηση του συνόλου των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο δικαιούχος, βάσει του θεσμικού πλαισίου και της
απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης και προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων
Ο δικαιούχος υποχρεούται :
i. Να προσκομίζει έγκυρα και αληθή στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Στην περίπτωση
διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή ότι έχουν
αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της πρότασης
ή θα οδηγούσε στο να ενταχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίησης της
ολοκλήρωσης της Πράξης, ανακαλείται η Απόφαση Χρηματοδότησης και επιστρέφεται η
χορηγηθείσα δημόσια δαπάνη. Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση επιστρέφεται το σύνολο
της χορηγηθείσας δημόσιας δαπάνης.
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ii. Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης
και Χρηματοδότησής της.
iii. Να τηρεί την ενωσιακή και εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και
ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες.
iv. Στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του φορέα που τον έχει καταστήσει δικαιούχο
του μέτρου, η Πράξη απεντάσσεται, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και σε κάθε
περίπτωση ανακτώνται τυχόν καταβληθείσες δημόσιες δαπάνες.
v. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή της. Στο φάκελο της Πράξης
να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για διάστημα τριών (3) ετών από την τελική
πληρωμή της Πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται
είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων
των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
vi. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης
και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή
Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
vii. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της Πράξης,
και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
viii. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠΑΛΘ που
δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο
αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της Πράξης, σύνοψη της Πράξης, η
ημερομηνία έναρξης της Πράξης, η καταληκτική ημερομηνία Πράξης, η συνολική
επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό συγχρηματοδότησης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, η χώρα, η ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της
Πράξης.
ix. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση και το σκάφος
του βυθιστεί ή καταστραφεί ολοσχερώς κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την
ημερομηνία ένταξης της Πράξης μέχρι και την ολοκλήρωσή της δεν θα μπορεί να λάβει
την ενίσχυση. Κατ’ εξαίρεση, ο δικαιούχος δύναται να λάβει το μέρος της ενίσχυσης που
αναλογεί στο μέχρι τότε υλοποιηθέν μέρος της Πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, και δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας και οι αρχικοί στόχοι της Πράξης.
x. Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της Πράξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κληρονομικής
διαδοχής(σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου), κατόπιν έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, και
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εφόσον οι κληρονόμοι δύνανται - αναλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης.
xi. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του σκάφους εκτός Ένωσης, επί τουλάχιστον πέντε (5)
έτη από την τελική πληρωμή της Πράξης. Στην περίπτωση μεταβίβασης του σκάφους
εκτός Ένωσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα ποσά ανακτώνται, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, κατ’ αναλογία προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η
προϋπόθεση της δέσμευσης.
xii. Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να αποφασίζει την απένταξη, την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους
των ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι
απαιτήσεις, όπως επίσης για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του δικαιούχου στις
υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται.
Άρθρο 22
Δημοσιονομικές διορθώσεις - Ανακτήσεις
1. Σε περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ διαπιστώσει παρατυπία ή παράβασης των
αναφερόμενων του άρθρου 21, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης
και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 20142020» (Β’ 309).
2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία, όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.
Άρθρο 23
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι
οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της
Πρόσκλησης.
2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν για τη δημοσιοποίηση της
Πρόσκλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς
φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή
ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά
τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ.
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(Ακολουθεί Παράρτημα)
Με τις παρ. 7 και 8 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ.
1236 της 1/7.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 υπουργικής
απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση
της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – "Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19", της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 20142020” (Β΄ 3959)» (Β’ 2424) ορίστηκε ότι:
«7. Το Υπόδειγμα 1 της υπεύθυνης δήλωσης αντικαθίσταται από το συνημμένο της
παρούσας απόφασης.
8. Προστίθενται τα Υποδείγματα 4, 5, 6, 7 και 8.».
Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως
έχει η υπ’ αρ. 1906/ 07.09.2020 απόφαση.»
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------717. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51389 της 11/16.9.2020
«Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό» (Β΄ 3961)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.03.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 (Α’ 83), τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 11 του άρθρου 24 του ν.
4715/2020 (Α’ 149).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 31), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή
σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύουν.
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει
(Α΄148).
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6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).
9. Tην υπ’ αρ. 1090 απόφαση της 699ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
10. Την υπό στοιχεία B1α, Β2β/οικ.51783/19.08.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ούτε σε
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή
ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) - [Κ.Υ.Α. με υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β’ 4898)], όπως ισχύει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
----------.---------718. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ./31665/1214 της 8/16.9.2020 «Καθορισμός όρων υπαγωγής και
διαδικασία εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για την
κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
των επιχειρήσεων - εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
ακτοπλοϊκών μεταφορών» (Β΄ 3962)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
2. Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2010 (Α΄ 86), όπως
τροποποιήθηκε με την από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η
οποία κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
3. Την υπό στοιχεία Φ.80000/οικ.46214/1903/06.10.2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3677).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε
συνδιασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133).
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. 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).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 « Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄3299).
9. Το υπ’ αρ. οικ.32103/1773/6-8-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει
του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη πέραν
εκείνης που προβλέφθηκε κατά την ψήφιση του ν. 4714/2020. Ειδικότερα, ανέρχεται στο
ποσό των εννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι
ευρώ και δεκατριών λεπτών (9.813.356,13) κατ’ εκτίμηση και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, όπως αναφέρεται
στην ανωτέρω εισήγηση ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:
1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, και έχουν Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στο σχετικό Πίνακα της παρ. 2,
καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020
έως 30.09.2020.
2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 υπάγονται οι επιχειρήσεις - εργοδότες με Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
50.10
50.30
52.22

Περιγραφή
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές
μεταφορές

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
3. Η ρύθμιση της παρ. 1 αφορά στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο
των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 και για το οποίο προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, υποχρέωση ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.
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4. Η ρύθμιση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το
ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 1 πρέπει να υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή
κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) και τα πλοία να μην τελούν σε
παροπλισμό ή αργία.
6. α. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο της παρ. 1 υποβάλλεται Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών) τύπου Κανονική (κωδ. 01) ή
Συμπληρωματική (κωδ. 04) ή Επανυποβολή (κωδ. 03) σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.80000/ οικ.46214/1903/06.10.2017 υπουργική απόφαση
(Β΄ 3677) και την υπ’ αρ. 48/22.12.2017 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι επιδοτούμενες
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη τίθενται με κωδικό απαλλαγής (3.16) 610 στο πρότυπο
υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις
Υπηρεσίες του π. ΝΑΤ τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή
της ΑΠΔ Ναυτικών περιόδου Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων
υπηρεσιών του.
γ. Το π. ΝΑΤ συγκεντρώνει, βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ Ναυτικών, τα μηνιαία
στοιχεία των απαιτητών εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό, τα αποστέλλει στη αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και τα κοινοποιεί στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ή εκπρόθεσμης καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις, οι οποίες
βαρύνουν τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1.
----------.---------719. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και
ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
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β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ε. της υπ’ αρ. 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).
2. Την από 16.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56308/13.09.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα»
(Β’ 3883).
4. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ. 57224/16.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 17.9.2020 έως
και 18.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών μονάδων της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
16.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι
οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των
αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των
εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου
συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και
πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση
εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.
----------.----------
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720. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αριθμ. 267 της
30.7/17.9.2020 «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 323/2019 απόφασης Δημάρχου ως προς την
καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών
και εξαιρεσίμων ημερών (ημερησίων και νυχτερινών), νυχτερινής πέραν της
υποχρεωτικής και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
(νυχτερινών εργασίμων ημερών και νυχτερινών και ημερησίων Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών) του προσωπικού του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Β’
4498)» (Β΄ 3982)
----------.---------721. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.3/58242/2020 της 9/17.9.2020 «Έγκριση
Αναθεώρησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Οργανισμού Λιμένος
Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (Β΄ 3989)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 7, 8, και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
(ΔΕΚΟ)» (Α’ 314), όπως ισχύει.
γ) Της υποπαρ. Γ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/ 2014 «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114).
δ) Την υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 24 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
ε) Του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’176), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 119 του Κεφ. Ε’ του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 105).
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
112

δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και τη συνδρομή κατεπειγόντων λόγων αναθεώρησης του
προϋπολογισμού τρέχοντος του ΟΛΗΓ Α.Ε. εξαιτίας της μείωσης των εσόδων του φορέα
από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α’ 26).
ι) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
ια)Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
ιβ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
3299)
2. Την υπό στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/27-03-2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης
των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (Β’
1288).
3. Την υπ’ αρ. 2/2179/09-01-2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’
23), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 2814.3/231/02-01-2020 υπουργική απόφαση «Έγκριση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (ΟΛΗΓ ΑΕ)»
(ΑΔΑ:ΨΒΩΥ4653ΠΩ-ΙΟ3).
5. Τα υπ’ αρ. 7136 και 7135/30-07-2020 έγγραφα ΟΛΗΓ Α.Ε. και επισυναπτόμενα την
υπ’ αρ. 203/2020 απόφαση του Δ.Σ., έκθεση τεκμηρίωσης των λόγων αναθεώρησης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, πίνακα αναθεώρησης του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020, απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2020 και
ισοζύγιο γενικής λογιστικής από 01-01-2020 έως 30-06-2020.
6. Την υπ’ αρ. 2814.3/50432/03-08-2020 Εισήγηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων και την αναθεώρηση του
προϋπολογισμού του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. οικονομικού έτους 2020,
τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λογαριασμών - ESA, έχουν ως εξής:
ΟΛΗΓ ΑΕ
ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ
9.498.308,00
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6.339.458

ΕΞΟΔΑ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

9.976.183,00
-477.875,00

8.267.333
-1.927.875

2. Το πρόσθετο αρνητικό ισοζύγιο ύψους 1.450.000,00 € θα καλυφθεί με τη χρήση
ταμειακών διαθεσίμων του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (β) της υπό
στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/27-03-2018 (Β’ 1288) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
3. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον συνημμένο
πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
4. Εντέλλουμε την διοίκηση ανωτέρω φορέα να προβεί στην εξειδίκευση του
αναθεωρημένου προϋπολογισμού για τους μήνες που υπολείπονται από την ημερομηνία
έγκρισής του σύμφωνα με τις διατάξεις της (3) σχετικής απόφασης και να υποβάλλει το
πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 στην αρμόδια Υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ’.
5. Η διοίκηση ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές
αποκλίσεις από τον εγκεκριμένο δημοσιονομικό στόχο, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα
απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------722. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθμ. 946/17 της 13.7/17.9.2020 «Ορισμός νέας
προθεσμίας έναρξης εφαρμογής διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού
Διαδικτύου σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων
παραμέτρων ποιότητας» (Β΄ 3996)
Έχοντας υπόψη:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη «θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό
διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και
τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια
δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης».
β) Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄82), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
γ) Την υπό στοιχεία ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018 απόφαση της ΕΕΤΤ «Εθνικός Κανονισμός
Ανοικτού Διαδικτύου Εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την
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πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Β΄242/2019).
δ) Την υπό στοιχεία ΑΠ. 909/2/30-9-2019 απόφαση της ΕΕΤΤ «Παράταση έναρξης
εφαρμογής διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου σχετικά με την
εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας» (Β΄ 4032).
ε) Την υπό στοιχεία ΑΠ. 932/26/13-4-2020 απόφαση της ΕΕΤΤ «Λήψη απόφασης επί
αιτημάτων παράτασης ή και αναστολής υποχρεώσεων παροχών λόγω των μέτρων που
έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19».
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός
προϋπολογισμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ.
ζ) Την υπ΄ αρ. 34468/7-7-2020 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και κατόπιν
προφορικής εισήγησης του Προέδρου, Καθηγ. Κ. Μασσέλου και του Αντιπροέδρου,
Καθηγ. Δ. Βαρουτά.
Επειδή:
i. Με την υπό στοιχεία ΑΠ. 876/7Β717-12-2018 απόφαση της ΕΕΤΤ (εφεξής «Εθνικός
Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου», εν συντομία ΕΚΑΔ) (Β΄ 242/2019) καθορίζονται,
μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο σχετικά
με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών στη βάση των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.
ii. Σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΕΚΑΔ, προβλεπόταν
προθεσμία 8 μηνών από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2019,
για την υλοποίηση των οριζομένων στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ
του ΕΚΑΔ υποχρεώσεων των παροχών, που σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση
των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας.
iii. Με την υπό στοιχεία ΑΠ. 909/2/30-9-2019 απόφαση της ΕΕΤΤ, η ανωτέρω προθεσμία
παρατάθηκε κατά ένα (1) χρόνο, ήτοι έως τις 5 Οκτωβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της
ανωτέρω παράτασης, οι πάροχοι έπρεπε να ολοκληρώσουν τη μεθοδολογία μέτρησης, να
προβούν σε πιλοτικές δοκιμές, καθώς και να εγκαταστήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία
λογισμικού και εξοπλισμό για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των τιμών ταχυτήτων από
τους συνδρομητές, καινά ενοποιήσουν τα συστήματα αυτά με τα λοιπά συστήματα
υποστήριξης συνδρομητών, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. (Β΄ 4032)
iv. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη έκτακτων μέτρων για
την αντιμετώπιση του με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20.03.2020
(Α΄68), παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων (άδειες
εργαζομένων, προβλήματα στην επικοινωνία με προμηθευτές, καθυστερήσεις σε εργασίες
που απαιτούσαν φυσική παρουσία), ενώ προστέθηκε επιπλέον φόρτος εργασίας για την
εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και την υποστήριξη της χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών από τους πολίτες.
ν. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων και αναγκών, με την υπό στοιχεία
ΑΠ. 932/26/13-4-2020 απόφαση της ΕΕΤΤ «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων παράτασης ή
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και αναστολής υποχρεώσεων παροχών λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον
περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», δόθηκε παράταση ή και
αναστολή σε σειρά υποχρεώσεων των παροχών, μεταξύ των οποίων και υποχρεώσεις που
σχετίζονται με τον ΕΚΑΔ.
vi. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 της υπό στοιχεία ΑΠ. 932/26/13-4-2020
απόφασης της ΕΕΤΤ, ανεστάλησαν «οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή πιλοτικής εφαρμογής
της μεθοδολογίας εκτίμησης ταχυτήτων για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και την
υποχρεωτική αναφορά των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αρ. 909/2
απόφασης ΕΕΤΤ, καθώς και την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου
Β και Γ του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ), σύμφωνα με τον άρθρο
1 της ίδιας απόφασης, μέχρι την ημερομηνία λήξης των έκτακτων μέτρων, ή άλλης
προηγούμενης ενημέρωσης από την ΕΕΤΤ, με την επισήμανση ότι κατά τα λοιπά ισχύουν
οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου».
νii. Η προθεσμία του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΑΠ. 909/2/30-9-2019 απόφασης της
ΕΕΤΤ για τη διεξαγωγή πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας εκτίμησης ταχυτήτων για
τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και την υποχρεωτική αναφορά των αποτελεσμάτων της,
η οποία και ανεστάλη, ήταν στις 4 Μαΐου 2020.
viii. Κατά τα λοιπά, η ανωτέρω αναστολή αφορούσε τις καταληκτικές προθεσμίες, και
όχι γενικά την υλοποίηση των υποχρεώσεων των παροχών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών
συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η υλοποίηση των υποχρεώσεων προχώρησε με
μειωμένους ρυθμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να τροποποιηθεί το
υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις προόδου των μηνών
Μαρτίου - Μαΐου 2020 για τα σταθερά δίκτυα των εταιρειών ΟΤΕ (επιστολές υπό στοιχεία
ΕΕΤΤ 11149/3-4-2020, 15164/14-5-2020, 19412/16-6-2020), Forthnet (επιστολές υπό
στοιχεία ΕΕΤΤ 13254/27-4-2020, 14528/8-5-2020, 19765/18-6-2020), Vodafone
(επιστολές υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 11499/7-4-2020, 14214/6-5-2020, 18448/9-6-2020), Wind
(επιστολές υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 11491/7-4-2020, 14247/6-5-2020, 18317/5-6-2020).
ix. Ορισμένοι από τους παρόχους έστειλαν και ειδικά αιτήματα παράτασης.
Συγκεκριμένα, για τα σταθερά δίκτυα, αιτήματα ελήφθησαν από τις εταιρείες Wind
(επιστολή υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 17453/1-6-2020, αίτημα παράτασης 2 μηνών) και Forthnet
(επιστολή υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 17649/2-6-2020, αίτημα παράτασης 4 μηνών). Επίσης για
τα σταθερά δίκτυα, η εταιρεία Vodafone, αν και δεν ζήτησε παράταση, ανέφερε ότι
δύναται να μεταθέσει την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων για την 30η Νοεμβρίου
2020 (επιστολή υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 18448/9-6-2020). Για τα κινητά δίκτυα, η ΕΕΤΤ έλαβε
από την εταιρεία Wind την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 21478/30-6- 2020 επιστολή, με την οποία
η ως άνω εταιρεία αιτείται παράταση για την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας
εκτίμησης ταχυτήτων μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020 και για την εφαρμογή του ΕΚΑΔ μέχρι
τον Δεκέμβριο 2020. Επίσης, η ΕΕΤΤ έλαβε από την εταιρεία Vodafone την υπό στοιχεία
ΕΕΤΤ 20832/25-6-2020 επιστολή, με την οποία η ως άνω εταιρεία αιτείται παράταση για
την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας εκτίμησης ταχυτήτων μέχρι τις 30-9-2020 και
παράταση για την εφαρμογή του ΕΚΑΔ πέντε (5) μήνες μετά την πιλοτική εφαρμογή,
δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.
x. Δεδομένης της σταδιακής άρσης ή χαλάρωσης των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν
βάσει της ΠΝΠ της 20.03.2020 για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
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COVID-19, είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης από την ΕΕΤΤ για την άρση της
αναστολής των προθεσμιών που αποφασίστηκε με την υπό στοιχεία ΑΠ ΕΕΤΤ 932/26/134-2020 και για τον εκ νέου καθορισμό των προθεσμιών για την εφαρμογή των οριζόμενων
στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ του ΕΚΑΔ υποχρεώσεων, που
σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων
ποιότητας.
xi. Αναφορικά με τα σταθερά δίκτυα, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση νέας παράτασης,
τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπου παρουσιάστηκε η
μέγιστη δυσκολία συνέχισης της υλοποίησης (23/3/2020 έως 4/5/2020, ήτοι 42
ημερολογιακές μέρες).
xi. Αναφορικά με τα κινητά δίκτυα, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση νέας παράτασης,
αφενός λόγω των δυσχερειών και καθυστερήσεων που επέφερε η πανδημία του COVID19 και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι τα ενδεικτικά αποτελέσματα δοκιμών οδήγησαν
κάποιους εκ των παροχών να αναθεωρήσουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για
την εκτίμηση ταχυτήτων.
Αποφασίζει:
1. Την παράταση της προθεσμίας του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΕΚΑΔ
(ΑΠ ΕΕΤΤ 876/7Β/17-12-2018) για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 7 του
Κεφαλαίου Β και στο Κεφάλαιο Γ του ΕΚΑΔ, που σχετίζονται με την εκτίμηση και
δημοσίευση των ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας (και κατά συνέπεια και των
διατάξεων του Κεφαλαίου Δ, σχετικά με τις επανορθώσεις/αποζημιώσεις προς
συνδρομητές και τη διεξαγωγή ελέγχων από τους παρόχους για παράπονα συνδρομητών),
μέχρι:
• τις 25 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου για σταθερά δίκτυα,
• την 1η Μαρτίου 2021, προκειμένου για κινητά δίκτυα, με την αντίστοιχη τροποποίηση
της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΕΚΑΔ.
2. Την παράταση της υποχρέωσης των παροχών Forthnet, OTE, Vodafone, Wind, μέχρι
την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, να αποστέλλουν μηνιαίες εκθέσεις προόδου στην
ΕΕΤΤ - για κάθε μήνα έως τις 5 του επομένου μηνός - όπου θα αναφέρουν τις ενέργειες
τους για την υλοποίηση των διατάξεων του ΕΚΑΔ για τα σταθερά δίκτυα. Σύμφωνα με τα
ανωτέρω, η τελευταία αποστολή έκθεσης προόδου θα γίνει έως τις 5 Νοεμβρίου 2020 (για
τον Οκτώβριο 2020).
3. Τον ορισμό της υποχρέωσης των παροχών Cosmote, Vodafone, Wind, να θέσουν σε
πιλοτική εφαρμογή τη μεθοδολογία εκτίμησης των ταχυτήτων για τα κινητά δίκτυα σε
τουλάχιστον μία γεωγραφική περιοχή (π.χ. όρια ΤΚ, Δήμου) και να αναφέρουν τα
αποτελέσματα στην ΕΕΤΤ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους παρόχους OTE/Cosmote, Forthnet,
Vodafone και Wind, οι οποίοι δεσμεύονται από της κοινοποιήσεως, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
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----------.---------723. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4726 της 18/18.9.2020 «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών
ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 181)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1:

Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999

Άρθρο 2:

Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες - Τροποποίηση του
άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Άρθρο 3:

Ειδική αθλητική
ν. 2725/1999

Άρθρο 4:

Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2725/1999

Άρθρο 5:

Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Άρθρο 6:

Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση του
άρθρου 22 του ν. 2725/1999

Άρθρο 7:

Γενικές
Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες
αθλητικών
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

αναγνώριση -

Τροποποίηση

του

άρθρου 8

αθλητικής

του

ένωσης -

ομοσπονδιών -

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 8:
Άρθρο

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 29 του
ν. 2725/1999
9:

Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Παραολυμπιακής
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004

Επιτροπής -

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
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Άρθρο 10:

Οργάνωση
υπηρεσιών
ομοσπονδίας Αποδοχές
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999

προσωπικού -

Άρθρο 11:

Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

Άρθρο 12:

Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999

Άρθρο 13:

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999

Άρθρο 14:

Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του
άρθρου 56Α του ν. 2725/ 1999

Άρθρο 15:

Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του
άρθρου 56Β του ν. 2725/ 1999

Άρθρο 16:

Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του
ν. 2725/1999

Άρθρο 17:

Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 2725/1999

Άρθρο 18:

Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία - Τροποποίηση του
άρθρου 127 του ν. 2725/1999

Άρθρο 19:

Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων - Τροποποίηση του άρθρου 128Ε του
ν. 2725/1999

Άρθρο 20:

Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση του άρθρου 136 του
ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
MAGGLINGEN/MACOLIN

Άρθρο 21:

«Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας»
ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 22:

Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 23:

Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ»

Άρθρο 24:

Αρμοδιότητες τμήματος αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων
αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.
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Άρθρο 25:

Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων - Προσθήκη άρθρου 20Α στον
ν. 4067/2012

Άρθρο 26:

Σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων αθλητικής ανάπτυξης από
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία - Τροποποίηση του άρθρου 42 του
ν. 4277/2014

Άρθρο 27:

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28:

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Άρθρο 29:

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων
σε μικρά ακριτικά νησιά
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30:

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31:

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 32:

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 33:

Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

…
Άρθρο 16
Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του
ν. 2725/1999
Στο άρθρο 79 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο των ποσών που
καταβάλλονται από μέλη των διοικήσεων ή μετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως ταμειακή
διευκόλυνση, απαγορεύεται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού τους
κεφαλαίου. Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το παραπάνω
ποσοστό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
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…
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 22
Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
Το δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α΄ 185) τροποποιείται ως προς τα εσωτερικά
άρθρα 5 παρ. 2 και 6, 12, 16, 18 και 29 παρ. 2 και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο τρίτο
Καταστατικό της Ε.Ο.Ε.
1. Ο αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1894 υπό την επωνυμία
«Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.) με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και ο οποίος απέκτησε νομική υπόσταση με το άρθρο 35
του ν. ΒΧΚΑ΄ της 10ης Ιουλίου 1899 (Α΄ 141), ανασυγκροτήθηκε με τον ν. 3148/1955
(Α΄ 50) και μετονομάστηκε σε “Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή” (Ε.Ο.Ε.) με την παρ. 1
του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και το κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου
π.δ. 130/2000 (Α΄ 113) (καταστατικό), μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού: α) ψηφίζονται από την
Ολομέλειά της, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)
των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων,
β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και γ) κυρώνονται με νόμο.
3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, με την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, καθώς και της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει σε συμμόρφωση προς αυτήν,
το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. το οποίο, όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλειά της Ε.Ο.Ε. κατά
την υπ’ αρ. 21/3.10.2019 συνεδρίαση και εγκρίθηκε από τη Δ.Ο.Ε. με το από 24.8.2018
έγγραφό της, έχει ως εξής:
“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ο.Ε.)
...
Άρθρο 12
Εκλογική Ολομέλεια Ε.Ο.Ε.
...
12. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για
το έτος 2021, η συνεδρίαση της Ολομέλειας της παρ. 1 θα πραγματοποιηθεί κατά
το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των
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Ολυμπιακών Αγώνων, η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30)
ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η θητεία όλων των μελών της Ολομέλειας που έχουν εκλεγεί μετά από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο παρατείνεται μέχρι την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης Εκλογικής
Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε.
…
Άρθρο 27
Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και για το έτος 2020 Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)
(Αντικαθίσταται το άρθρο 143 του ν. 4714/31-31.7.2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
«Άρθρο 28
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
«1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας. Από
1η.1.2022 οι νέες θέσεις εργασίας του πρώτου εδαφίου αυξάνονται κατά πενήντα χιλιάδες
(50.000).».
Στην παρ. 1 προστέθηκε δεύτερο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο
σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215), κατωτ.
αριθ. 1646.
2. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών και αφορούν κάθε
είδους επιχείρηση εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική δήλωση στο Π. Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι
θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις
υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την 31η.3.2021.
3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του
ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι (6)
μηνών.
4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον
ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του
καθαρού μηνιαίου μισθού.
5. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του
στην επιχείρηση εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
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συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από
την επιχείρηση-εργοδότη.
6. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των
εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Κατά τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν
επιτρέπεται η μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του
προγράμματος, εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τους ωφελούμενους-εργαζομένους.
7. Η επιχείρηση-εργοδότης, που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή
περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:
α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν
οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής
Ασφάλισης,
β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα
επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
8. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων της περ. β) της παρ. 7, λαμβάνονται
υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31η.3.2021,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον
αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσμετρώνται
οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς
αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να έχει ενεργή
σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή
του.
10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων υπεύθυνων
δηλώσεων των επιχειρήσεων-εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
11. Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ. 10 συναχθεί ότι η
επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος
και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που
αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους
εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονομική ενίσχυση των διακοσίων (200) ευρώ, ποσό
το οποίο καταβάλλει η ίδια η επιχείρηση.
11α. Κατ’ εξαίρεση εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες κατά την έννοια της περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό
πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του
παρόντος, για εργαζόμενους που θα προσληφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με
πλήρη ή μερική απασχόληση.
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Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών
εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή, για την εξέταση του
κριτηρίου της περ. β’ της παρ. 7 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων
εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες
θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστου πρόσληψης των εργαζομένων της
παραγράφου αυτής.
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η ημερομηνία βάσει της οποίας οι νέες
θέσεις εργασίας είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, το ύψος της
επιδότησης, η περαιτέρω επέκταση του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, για
ειδικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων και ωφελουμένων, όπως βάσει χωρικής
οριοθέτησης, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εξαιτίας έκτακτου φαινομένου φυσικών
καταστροφών δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή
τους στο πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της επιδότησης, η χρονική διάρκεια των
συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
Στην παρ. 12 τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. ως προς το αντικείμενο της νομοθετικής
εξουσιοδότησης, προστέθηκε δεύτερο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο
σύνολό της ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215), κατωτ.
αριθ. 1646.
Εκδόθηκε η υ.α. 108740/2021 «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την
πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ”» (Β΄ 6355),
κατωτ. αριθ. 1759.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό
έντυπο αίτησης ένταξης υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης-εργοδότη για τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα του παρόντος στο Π. Σ. ΕΡΓΑΝΗ και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε
σχέση με το ανωτέρω έντυπο.
14. Το πρόγραμμα του παρόντος άρχεται την 1η.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως
των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.».
Το δεύτερο εδ. της παρ. 2 και το πρώτο εδ. της παρ. 8 του παρόντος άρθρου
τροποποιήθηκαν, προστέθηκε τρίτο εδ. στην παρ. 6 αυτού, προστέθηκε παρ. 11α και
το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε στο σύνολό του εκ νέου ως άνω από την παρ. 1 του
άρθρου 130 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), κατωτ. αριθ. 1392.
Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ. 39539/996/2020 «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β΄ 4261), κατωτ. αριθ. 772.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ.15/Δ΄/45742/1748/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που
εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας» (Β’ 5515), κατωτ. αριθ. 974.
Είχε εκδοθεί 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
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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/Δ1.14744/2020 «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.
Με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. 48713/1232/2020
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937 ορίστηκε ότι:
«Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται
από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του
άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4261), και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας
παραγράφου.»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. 48713/1232/2020
ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α΄181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/
30.9.2020 (Β΄4261) κοινής υπουργικής απόφασης».
Με την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. οικ.
49989/1266/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956,
ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα
οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.»
Με την δε περ. β΄ της παρ. 4 ιδίου άνω άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ ιδίας άνω υ.α.
οικ. 49989/1266/2020 ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»,
μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση
λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν
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μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας
παραγράφου.»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. οικ.
49989/1266/2020 ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις
συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του
ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. οικ.
4374/131/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β’ 345), κατωτ.
αριθ. 1095, ορίστηκε ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα
οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου».
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. οικ. 4374/131/2021
ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της 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, ορίστηκε
ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από
το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου
28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση
της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής
υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας
παραγράφου.».
Με την δε περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της ίδιας άνω υ.α. οικ.
9500/322/2021 ορίστηκε ότι: «β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»,
μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση
λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν
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μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας
παραγράφου.».
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της ίδιας άνω υ.α. οικ.
9500/322/2021 ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις
συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν.
4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.».
Με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. 47100/2021
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β΄ 2975), κατωτ. αριθ. 1430 ορίστηκε
ότι: «Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως
για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής
απόφασης.»
Με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. 47100/2021 είχε
οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε
ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5
της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της υ.α. 51320/2021
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 3127), κατωτ. αριθ. 1441, ορίστηκε
ότι: «γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως
για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181).»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της ίδιας άνω υ.α. 51320/2021
ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση της παρ. 7
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής
απόφασης.»
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Με τις περ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της υ.α. 74831/2021
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021» (Β’ 4593), κατωτ. αριθ. 1595,
ορίστηκε ότι: «2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
εργαζομένων του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής
της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται
υποχρεωτικά σε αναστολή… γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των
εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄181).»
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές
ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή
του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις
αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία,
κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η
προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν
κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία,
αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με
τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του
άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης
άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102),
κατωτ. αριθ. 1393.
«2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη
εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,
πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων
αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου
142 του ν. 4714/2020 (Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που
δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω
ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται
αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»
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Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102),
κατωτ. αριθ. 1393, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 67 του ν.
4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534.
3. Στις κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αθλητικές ομοσπονδίες με
αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω
νόμου προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση, ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους
άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δημοσίευσή του, εφόσον είχαν εγγραφεί ως
μέλη στην οικεία παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
4. Στις κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αθλητικές ενώσεις με αγωνιστική
δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω νόμου
προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους
άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δημοσίευσή του, εφόσον τα σωματεία - μέλη
τους είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.
5. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 ισχύει για τη σύνθεση της ολομέλειας της
διοίκησης της Ε.Π.Ε. που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16), πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον
Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα ολομέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη
της νέας.
6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 ισχύει για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα
αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου, πριν από τη λήξη της
θητείας της παρούσας τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί
ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.
7. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού
Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) που αναδείχθηκαν στις αρχαιρεσίες της 4ης.12.2016 παρατείνεται έως
την 31η.12.2021.
8. Α. α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική
αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121), αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της
διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν
δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν:
α) έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 έως
τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ή β) λάβει την ίδια αθλητική αναγνώριση εντός έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί σε
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική
διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε
στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική
αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον
τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη
διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων:
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α) έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 έως
τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ή β) λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί
σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των
διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
9. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια
υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό
άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να
έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2020.
Βλ. και την υ.α. Φ.153/104159/Α5/2021 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές
διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 4068), κατωτ. αριθ. 1534Α.
«10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε
παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020,
όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η
παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του
έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 ισχύει και για αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε
παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι
παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας.»
Η παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102),
κατωτ. αριθ. 1393.
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
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2. Ειδικώς η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121), όπως τροποποιείται διά του παρόντος, αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από
τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται διά του παρόντος,
ισχύει από τον χρόνο που ο ολυμπιονίκης και μετέπειτα προπονητής αθλήματος ή κλάδου
άθλησης εγγράφηκε ως μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον
ίδιο κλάδο άθλησης.
----------.---------724. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.
2252.1.1/59502/2020 της 15/18.9.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους IB της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της
από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄
76), και ιδίως της περ. η της παρ. 2 και της περ. ε της παρ. 4.
γ) 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 ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
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ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
στ) Των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192), όπως ισχύει.
θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26), όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) Της υπ’ αρ. 85847/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
ιβ) Της υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
ιγ) Της υπ’ αρ. πρωτ.: 2252.1/41958/20/03-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων» (Β΄ 2735).
ιδ) Της υπ’ αρ. πρωτ.: 2252.1.3.6/56767/20/04-09-2020 απόφασης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄
3776).
ιε) Του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435/14.09.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3958).
2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί στις
συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών
τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.
3. Το υπ’ αρ. 28127/57047/04-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ,
σύμφωνα με το οποίο προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 5.000.000 ευρώ σε βάρος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί εντός των
υφιστάμενων ορίων του Π.Δ.Ε. 2020, από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ 15000001
«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Π.Ν.Π.
30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής

132

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», του οποίου ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σε
32.500.000,00€, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και
κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον
επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά
δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.56435/14.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρουςσυνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3958) συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων
της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α' 86).
2. Η χρηματοδότηση της παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του
άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από της 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).
Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ορίζεται έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού ή/και του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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----------.---------725. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 37095/1436 της 17/18.9.2020 «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)
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».
Για τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της παρούσας βλ. την υ.α.
43889/1815/2020 «Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ.
37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών
υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 4750), κατωτ. αριθ. 855.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. στ΄ άρθρο 4 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 τις διατάξεις του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α’ 177).
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98).
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).

134

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
9. Οι από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο των υπ’ αρ. 114 και 117,
αντιστοίχως, Συνεδριάσεων αυτής, οι οποίες διαβιβάστηκαν την 15.9.2020 στο Γραφείο
της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννοια ευπαθών ομάδων εργαζομένων
Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161),
υπάγονται οι εξής κατηγορίες:
1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.
1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν
δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα,
σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια - ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη
οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και
ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος,
παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ
που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το
τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή
πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
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1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα,
που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:
40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια
μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης
καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε
εξωνεφρική κάθαρση.
1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου
1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες
ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος
≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή
και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν
στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.
1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή
νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή,
εγκεφαλική παράλυση).
1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.

χρονίως

χαμηλές

δόσεις

κορτικοειδών

ή

1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία
πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1 – 1.1.4.
Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας
ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου
κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση:
α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή
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β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για
περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και
ανοσοθεραπεία.
Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου
σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 1.
----------.---------726. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 της 17/18.9.2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 4011)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
δ) του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
ε) του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
στ) της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ. 64/315/οικ.8030/ 18.3.2020 (Β’ 928) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»,
ζ) της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (Β’ 1800) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»,
η) της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β’ 1856) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
COVID 19»,
2. Τις από 8.9.2020 και 11.9.2020 σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19,
3. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την προστασία της υγείας των
υπαλλήλων του Δημοσίου, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου εικοστού
πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε
με τον ν. 4682/ 2020 (Α’ 76) και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
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της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής
του,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν
των από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:
1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο
ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού
βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη
οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και
ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος,
παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ
που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το
τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή
πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα,
που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:
40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια
μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης
καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε
εξωνεφρική κάθαρση.
2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που
υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
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2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες
ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος
≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή
και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον
ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή
νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή,
εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό
φάρμακο.
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία
πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1 – 1.4.
3. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να
απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την
Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β’ 1856) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
----------.---------727. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 44564 της 18/18.9.2020 «Παράταση ισχύος μέτρων
διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή
εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε
πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 21.9.2020 έως
και 31.12.2020» (Β΄ 4012)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),
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γ) του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 “Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης
της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β)
της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 2
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλων επειγόντων ζητημάτων” (Α’ 177),
δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,
χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» (Α’ 53),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
4. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της παραλαβής πιστοποιητικών
από τις Υπηρεσίες των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών αλλά
και της ανάγκης για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης
σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων από τα
δικαστήρια στο δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου για τις
περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δικηγόρου στη
Γραμματεία του Δικαστικού Καταστήματος.
5. Την υπό στοιχεία Β1.Φ1.20/43063/16.9.2020 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να
προκληθεί απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου 1.800.000,00 ευρώ για το
χρονικό διάστημα από 21.09.2020 μέχρι 31.12.2020, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως και 31.12.2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

140

i. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ.
25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής:
α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209),
β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).
ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 αναστέλλεται και για τα ακριβή αντίγραφα
των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή από τη
γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν με χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά έγγραφα που
φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμοδίου δικαστικού
υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου (Α’ 209).
----------.---------728. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 3143/250646 της 10/18.9.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
4189/340423/ 31-12-2019 υπουργικής απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις άσκησης
αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT),
μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO) (Β΄
35, 2020), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου» (Β΄ 4013)
Για νεότερες τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης υ.α., βλ. την υ.α.
4363/325400/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργικής
απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών
ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB)
και ξιφία (Xiphias gladius SWO)” (Β’ 35/2020), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών
αλίευσης τόννου» (Β’ 5449), κατωτ. αριθ. 1676.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ... Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄ 114).
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δ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄
138).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
στ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
ζ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1006/2008 του Συμβουλίου.
β) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό Ατλαντικό και
στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 302/2009 του
Συμβουλίου.
γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ... της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ) (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος
ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ... και (ΕΚ) υπ’ αρ.
1966/2006.
3. Την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως
μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus
alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β΄ 35, 2020).
4. Την ανάγκη ρύθμισης του ισχύοντος πλαισίου χορήγησης αδειών προκειμένου να
μετριασθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας λόγω COVID 19.
5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’
αρ. 280ης/07-09-2020 Συνεδρίασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργική απόφαση «Όροι και
προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus
thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius
SWO)» (Β’ 35/2020) ως εξής:
Άρθρο μόνο
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1) Στο άρθρο 3 συμπληρώνεται η παρ. 3 ως εξής: Το παρόν κριτήριο αποκλεισμού δεν
εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 2020 για την
έκδοση αδειών για το έτος 2021.
2) Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 2020 και μόνο, οι αλιείς
μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να αξιολογηθούν με βάση τα μόρια παραγωγής
σύμφωνα με τα ισχύοντα ή σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν από την παραγωγή
κατά την αξιολόγηση χορήγησης αδειών για το 2020.
3) Ειδικά για τις αιτήσεις του έτους 2020, για χορήγηση άδειας αλίευσης τόννου για το
έτος 2021, οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών δύνανται
να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία εκκινεί από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσοι έχουν ήδη
υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2021, δύνανται να
επανυποβάλουν, κάνοντας χρήση των ευμενέστερων διατάξεων της παρούσας. Το Τμήμα
Αλιείας της ΔΑΟΚ της ΠΕ διαβιβάζει με συστημένη επιστολή όλες τις ανωτέρω αιτήσεις,
με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και με αιτιολογημένη εισήγηση, στη Διεύθυνση
Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από
την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του α΄ εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Αιτήσεις που δεν διαβιβάζονται μέσω της ΔΑΟΚ της ΠΕ ή συνοδεύονται από ελλιπή
φάκελο δικαιολογητικών ή διαβιβάζονται χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΑΟΚ ή
έχουν πρωτοκολληθεί στη ΔΑΟΚ μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου ή έχουν πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης
Αλιευτικών Πόρων μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της
οριζόμενης στο α΄ εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεκαπενθήμερης προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων, δεν τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης. Δικαιολογητικά που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στις παρ. 1-8 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019
υπουργικής απόφασης.
4) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4189/340423/ 31-12-2019 υπουργική απόφαση ως έχει.
Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την ως άνω απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν
έως 31-12-2020.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ μέχρι 31-12-2020.
----------.----------
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729. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768 της 18/18.9.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61695 της 2/2.10.2020 «Παράταση ισχύος
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/18.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά
της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων για το χρονικό
διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020” (Β΄ 4015), έως και τις 12.10.2020» (Β’
4323) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57768/18.9.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του
Δήμου Λαρισαίων για το χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020»
(Β΄ 4015), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 12.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» και ιδίως των
παρ. 5 και 6 αυτού (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)" (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
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προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β΄ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β΄ 2191), έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β΄ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/ 14.9.2020 (Β΄ 3922), έως τις
30.9.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 18.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.57767/18.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας, από τις 18.9.2020 έως και τις 2.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Κουτσόχερου, του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων
προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής
Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, τον
Δήμο Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.----------
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730. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57831 της 19/20.9.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και
ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε. της υπ’ αρ. 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
2. Την από 18.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56308/13.09.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα
(Β’ 3883)».
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 57225/16.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα»
(Β’ 3965).
5. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το
σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).
6. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ. 57830/19.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως
και 25.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών μονάδων της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
18.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι
οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των
αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των
εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου
συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και
πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες.
2. H παρ. 1α του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 απόφασης της
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882) δεν θίγεται από την
εφαρμογή της παρούσας.
Το άρθρο μόνο τροποποιήθηκε σε άρθρο 1 από την παρ.1 της απ. Υπουργού και
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 131451/ΓΔ4 της 30/30.9.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β’ 3882)» (Β΄ 4264) .
«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή
ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα
σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών
στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν
αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις
μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται
από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο
Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια
Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως
διδασκαλία στους/στις μαθητές/ τριες. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη
ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές
μονάδες.
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2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως
δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής
μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.
Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό
στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο
Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο
γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.
2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι
υποχρέωση του εκπαιδευτικού.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης
(απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της
ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο
Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε
καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί
ηλεκτρονικά.
4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους
τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.»
Τα άρθρα 2 και 3 προστέθηκαν με την απ. απ. Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων Αριθμ. 131451/ΓΔ4 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β’ 3882)» (Β΄ 4264).
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.----------
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731. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57833 της 20/20.9.2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης
εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού
περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4018)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61918 της 2/2.10.2020
«Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/ 20.9.2020 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 της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”»
(Β’ 4328) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020
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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4018), παρατείνεται από της λήξη της έως και τις 12.10.2020».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64700 της
12/12.10.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020
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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 (Β΄ 4018)» (Β’ 4489) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), η οποία
παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.61918/2.10.2020 όμοια κοινή απόφαση
των ιδίων Υπουργών έως και τις 12.10.2020 (Β’ 4328), παρατείνεται από τη λήξη της
έως και τις 25.10.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68300 της
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24/24.10.2020 «Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/ 20.9.2020 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 της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(B’ 4018)”» (B’ 4712) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), η οποία
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.61918/2.10.2020 (Β’ 4328) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.64700/12.10.2020 (Β’ 4489) όμοιες κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών
έως τις 25.10.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 8.11.2020».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71350 της 7/7.11.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 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 της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(B’ 4018)» (Β’ 4909), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), η οποία
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.61918/2.10.2020 (Β’ 4328),
Δ1α/ΓΠ.οικ.64700/12.10.2020 (Β’ 4489) και Δ1α/ ΓΠ.οικ.68300/24.10.2020
(Β’ 4712) όμοιες κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη
της έως και τις 30.11.2020.».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας –
Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76633 της
29/29.11.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020
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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (B’ 4018)» (Β΄ 5257) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
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Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), η οποία
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.61918/2.10.2020 (Β’ 4328),
Δ1α/Γ.Π.οικ.64700/12.10.2020 (Β’ 4489), Δ1α/ Γ.Π.οικ.68300/24.10.2020 (Β’ 4712)
και Δ1α/Γ.Π.οικ.71350/ 7.11.2020 (Β’ 4909) όμοιες αποφάσεις των ιδίων Υπουργών,
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 14.12.2020».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80193 της
12/12.12.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 57833/20.9.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων
κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 4018)» (Β’ 5488) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), η οποία
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.61918/2.10.2020 (Β’ 4328),
Δ1α/Γ.Π.οικ.64700/12.10.2020
(Β’ 4489),
Δ1α/
Γ.Π.οικ.68300/24.10.2020
(Β’ 4712),
Δ1α/Γ.Π.οικ.71350/
7.11.2020
(Β’ 4909)
και
Δ1α/Γ.Π.οικ.76633/23.11.2020 (Β’ 5257) όμοιες αποφάσεις των ιδίων Υπουργών,
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 7.1.2021».
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’
και θ’ της παρ. 2 και των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού,
β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε
με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
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του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159),
στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168),
ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄
161),
θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’
151),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299) και
ιγ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53623/1.9.2020 κοινή απόφαση 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 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3638).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56428/14.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 έως και τις 30.9.2020» (Β’ 3950).
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή,
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προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), όπως η ισχύς
αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 3920) κοινή
απόφαση των ιδίων υπουργών, έως τις 30.9.2020.
5. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των
επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Ρωσική Ομοσπονδία, που καθιστά
περαιτέρω αναγκαία την ελεγχόμενη είσοδο των μονίμων κατοίκων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην ελληνική Επικράτεια, την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα
επιτρεπόμενα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Ρωσική
Ομοσπονδία και τον προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό των προσώπων αυτών, προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την από 18.9.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.57832/20.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη
μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους
στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή
δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.
β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου
και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια
ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω
βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την
επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση
επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα την
προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον
επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές
εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε
περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται
αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.
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δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία
προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.
2. Σε κάθε περίπτωση, στους μονίμους κατοίκους της Ρωσικής Ομοσπονδίας που
εισέρχονται στη Χώρα, εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (α), (γ) και (ε) της παρ. 2 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και συγκεκριμένα:
α) Κατά την είσοδο τους στη Χώρα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό
ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ΄ 3557), όπως εκάστοτε ισχύει,
β) έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου της περ. α),
παραμένουν σε προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
στην ελληνική Επικράτεια, στον τόπο προσωρινής διαμονής τους της περ. δ) της παρ. 1.
Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό
τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), παρέχονται όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
3. Κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’
ανώτατο όριο πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται
αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης
και Ηρακλείου.
4. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού
Ελλήνων πολιτών.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές».
6. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους της Ρωσικής
Ομοσπονδίας που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 22.9.2020 και
ώρα 00:01 έως και 5.10.2020 και ώρα 23:59.
----------.----------
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732. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 της 20/20.9.2020 «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)
Η παρούσα απ.
-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58891 της
23/23.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Εσωτερικών “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)» (Β΄ 4100),
-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020
«Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134), κατωτ. αριθ. 750.
----------.---------733. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 14235 της 10/21.9.2020
«Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων» (Β΄
4037)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια"» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
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3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Τον ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» (Α΄ 199),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 7/2018 «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα
οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ
L326/11.12.2015)» (Α΄ 12).
6. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
8. Τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα» (Α΄ 134).
9. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
10. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94).
11. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) όσον αφορά στη δημιουργία Μητρώου
Πολιτών, όπως ισχύει.
13. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139), όπως ισχύει.
14. Το άρθρο 40 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει (Α΄ 137).
15. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές
διατάξεις» ( Α΄ 245), όπως ισχύει.
16. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
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επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).
18. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» ( Α΄ 208).
19. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
21. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και
ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού (Α΄ 192).
22. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
23. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων
και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
24. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
25. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
27. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
3299).
28. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
29. 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).
30. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
31. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
32. Την υπ’ αρ. 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού
συστήματος "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4058).
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33. Την με α.π. 18791/06.07.2020 (ΑΔΑ: 0608546ΜΤΛΠ4Τ1) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για «Έγκριση διάθεσης
διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση του
προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.» (α.π. εισερχομένου Υπουργείου Τουρισμού
10698/10.07.2020).
34. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
35. Την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα:
«Τουρισμός για όλους», έτους 2020 (Β’ 2393).
36. Την υπ’ αρ. 12181/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα "Τουρισμός για
όλους" έτους 2020» (Β’ 3155).
37. Την υπ’ αρ. 14235/2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του
Π.Δ.Ε. 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023.
38. Το υπ’ αρ. 3122/864 Α1/5.6.2020 (υπ’ αρ. Υπουργείου Τουρισμού 8658/10.6.2020)
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η
δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.
39. Το υπ΄ αρ. 13495/26.08.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών ενισχύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Γνωμοδότηση για το έργο
«Τουρισμός για όλους 2020».
40. Τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.
1440/1984 (Α΄ 70), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992
και το άρθρο 19 του ν. 2367/1995, όπως ισχύει σήμερα.
41. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
42. Τον Κανονισμό (ΕΕ)1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L352 της
24/12/2013, σελ. 4) όπως ισχύει.
43. Την κοινή υπουργική απόφαση 59886/ΕΥΚΕ913 «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας-(ΠΣΣΕΗΣ)» (Β΄ 2417).
44. Το από 4.7.2019 Μνημόνιο-Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Τουρισμού και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και
Τουρισμού (FedHATTA).
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45. Την υπ΄ αρ. 93314/8.9.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για την έγκριση ένταξης/τροποποποίησης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός για
όλους”», έτους 2020 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 011.
46. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εγχώριας τουριστικής ζήτησης λόγω των
οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19 καθώς και τη διάθεση νέου προϋπολογισμού
μέσω κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διευρύνεται το πρόγραμμα
«Τουρισμός για όλους» έτους 2020.
47. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000€) ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) υπό το καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (de minimis), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 14130/8.9.2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κατάρτιση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου
τουρισμού «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Σκοπός του προγράμματος, είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού
μέσω της επιδότησης διακοπών.
2. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους
δικαιούχους και παρόχους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού
www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Οι
αρχικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω
τουριστικών γραφείων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης,
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
έτους 2020 και εξαιρούνται της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης.
Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020
μέσω τουριστικών γραφείων, ορίζονται, αρχικά, όσοι συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό
μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020
και μετά την πραγματοποίηση της από 31/07/2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν
κληρώθηκαν. Από το σύνολο αυτών καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού,
το οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων και δημοσιεύεται πίνακας οριστικού μητρώου
δικαιούχων/ωφελουμένων του εν λόγω προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.tourism4ll.gov.gr, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Οι δικαιούχοι δύνανται να
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κάνουν χρήση του e-voucher, ως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν
και συμφωνούν με τους όρους του προγράμματος ως ορίζονται στη Δημόσια πρόσκληση.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση του e-voucher δεν είναι δεσμευτική.
2. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός
για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση
που ορίζει ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, από φυσικά
πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν
υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος
2018. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το
άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
3. Πέραν των ωφελουμένων μελών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
ως «Ωφελούμενοι» των νέων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους
2020 μέσω τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζονται:
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και
31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με
αυτόν,
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ',
ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%,
και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από
τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα
δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6. Διευκρινίζεται ότι το
άτομο που δηλώνεται ως συνοδός δεν είναι απαραίτητο να είναι γονέας ή ο έχων την
επιμέλεια,
ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν
υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος
2018, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού
του ως ωφελούμενο μέλος.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή
νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο
δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.
5. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος
κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος
του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια
Πρόσκληση ορίσει.
6. Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης
μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια
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Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου
συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.
7. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων:
α) όσοι περιλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων - ωφελουμένων όπως
προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους
2020 (όπως αυτό κυρώθηκε και καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 12226/31.07.2020 υπουργική
απόφαση με ΑΔΑ:6ΚΕΔ465ΧΘΟ-ΓΒΙ), με παρόχους τα καταλύματα που δύνανται να
προσφέρουν διαμονή σε φυσικά πρόσωπα,
β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από
το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,
γ) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο
φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών
πινάκων δικαιούχων έως 31.12.2020.
Άρθρο 4
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (e-voucher)- ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. H «Διατακτική ταξιδίου», (εφεξής «e-voucher»), ενσωματώνει οικονομική αξία και ο
σκοπός της είναι η καταχώριση από τον πάροχο του μοναδικού κωδικού που
αντιπροσωπεύει, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό επιδότησης του δικαιούχου
σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης του άρθρου 6.
2. To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ
αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε,
μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
3. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher, που αποτελεί την επιδότηση του
δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν
οι ίδιοι τους παρόχους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να εκχωρούν το e-voucher σε
αυτούς για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κατόπιν υπογραφής προτυποποιημένης
σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου ως ορίζεται στη Δημόσια Πρόκληση.
Άρθρο 5
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ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα Toυριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976
(Α΄199), όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος
«τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2
και 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12).
2. Οι «Πάροχοι» στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους δύνανται
να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, στο εξής
«συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» (ενδεικτικά αναφέρονται τουριστικά καταλύματα,
εταιρείες ακτοπλοϊκές/αεροπορικές, διοργάνωσης εκδρομών, δραστηριοτήτων κ.α.), οι
οποίες πρέπει να λειτουργούν νομίμως, όπως κατά περίπτωση νόμος ορίζει.
3. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στα ταξιδιωτικά γραφεία και εμμέσως στις
συνεργαζόμενες με αυτά επιχειρήσεις, όλης της χώρας, που παρέχουν τις σχετικές
υπηρεσίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό
ΕΕ 1407/2013 με σκοπό τη στήριξή τους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Η ενίσχυση τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια
Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα
μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης.
4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι και οι συνεργαζόμενες αυτών
επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.
Άρθρο 6
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εντός
μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών
γραφείων.
2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: το ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησης του
προγράμματος, το ποσό επιδότησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία και η
διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, η διαδικασία επιλογής Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων, και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.
3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού
(www.mintour.gov.gr), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tourism4all.gov.gr, στον
ιστότοπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
(www.hatta.gr) καθώς και στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος (www.fedhatta.gr).

163

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή
τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός των
χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.
Άρθρο 7
ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός
για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ύστερα από την εξαργύρωση των evouchers από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2, δημοσιεύεται δημόσια
πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία και διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών
γραφείων.
2. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα νέων δικαιούχων απαιτείται αίτηση, η οποία
υποβάλλεται
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
του
Υπουργείου
Τουρισμού
www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για
την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση της
ταυτότητας) των νέων δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή
υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση δεν
λαμβάνονται υπόψη.
3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για
τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, διατίθενται διαδικτυακές υπηρεσίες
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προκειμένου για την άντληση και χορήγηση στο Υπουργείο Τουρισμού, από τα
πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Μητρώου Πολιτών
του Υπουργείου Εσωτερικών, των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος:
α) από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε:
i. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το ελεγχόμενο ως προς το
εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1).
ii. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που
προηγείται του φορολογικού έτους της ανωτέρω περίπτωσης i (0 ή 1).
iii. Εισόδημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας για τον ΑΦΜ του αιτούντος και
των τυχόν υπολοίπων μελών της οικογενείας του και
β) από τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και του
Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:
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i. Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τα στοιχεία του αιτούντος και της συζύγου
ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εφόσον υπάρχει.
ii. Επιβεβαίωση λίστας ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων του αιτούντος.
γ) από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης του
ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή
του συνδικαιούχου του λογαριασμού.
5. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς το
Υπουργείο Τουρισμού για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του
αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς ένταξης στο
Πρόγραμμα της παρούσας. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται από το Υπουργείο
Τουρισμού για δύο (2) έτη από την έκδοση του Οριστικού Μητρώου ΔικαιούχωνΩφελουμένων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων και σε κάθε περίπτωση μέχρι
την ολοκλήρωση του προγράμματος.
6. Ο αιτών φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του
αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν
επιτρέπεται.
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή
στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.
8. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη
Δημόσια Πρόσκληση καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας
Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων, επιφέρει
αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα.
Άρθρο 8
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Η υποβολή αίτησης γίνεται εφόσον οι νέοι δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα στη
Δημόσια Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο
προηγούμενο οικονομικό έτος εισοδήματα, όπως προκύπτουν από τη Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Ως οικογενειακό
εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη
για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄
167), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.
2. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την
κατάρτιση του πίνακα των νέων δικαιούχων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση, εξαιρουμένου του
εισοδηματικού κριτηρίου.
3. Ο έλεγχος των κριτηρίων συμμετοχής στο Πρόγραμμα διενεργείται με τη διασταύρωση
των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
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Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
4. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι νέοι δικαιούχοι
κατατάσσονται σε Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων-Ωφελουμένων, στο οποίο
αναγράφονται:
- ο Κωδικός Αριθμός της Αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
- τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,
5. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια
Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας,
συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.
6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη με την ιδιότητά τους ως
δικαιούχων και αντίστροφα.
7. Το προσωρινό Μητρώο Αιτήσεων Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός
Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού
www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική www.tourism4all.gov.gr.
8. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
ηλεκτρονικής υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ένστασης μέσω της
ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου
Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της
δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Τουρισμού. Η διαδικασία για
την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί
για τον σκοπό αυτό, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο Νέων ΔικαιούχωνΩφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και β) ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr
και
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
www.tourism4all.gov.gr.
10. Το οριστικό Μητρώο Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί
e-voucher διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το ανωτέρω
οριστικό Μητρώο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.
11. Το οριστικό Μητρώο Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας
Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Άρθρο 9
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω
Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά
κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, το ποσό των
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.
2. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς το Υπουργείο
Τουρισμού αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού
www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση
της ταυτότητας) των παρόχων με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή
υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση δεν
λαμβάνονται υπόψη. Λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με τη Δημόσια
Πρόσκληση.
3. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του
προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
4. Οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης.
5. Δικαιολογητικά συμμετοχής παρόχων επί ποινή αποκλεισμού:
• Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων.
• Βεβαίωση HATTA περί ενεργού συμβολαίου Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της
Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 («για την τήρηση των διατάξεων
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου») του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (137 Α΄) σύμφωνα με το
πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής.
6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρόχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή
στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των
δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και αναντιστοιχία των
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δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων, επιφέρει αποκλεισμό του παρόχου από το
Πρόγραμμα.
Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά σε φυσικό αρχείο
στην έδρα της επιχείρησης μέχρι την αποπληρωμή τους από το πρόγραμμα καθώς τα
αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει σε κάθε περίπτωση
να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας
μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.
7. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο
Τουρισμού για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων των παρόχων αποκλειστικά για
τους σκοπούς της παρούσας.
Άρθρο 10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παρόχων συντάσσεται το προσωρινό
Μητρώο Παρόχων. Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι
δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 της
παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται
προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους.
2. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Παρόχων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και
στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.
3. Οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής
προς το Yπουργείο Τουρισμού μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής μίας και μόνο
ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων
και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Η διαδικασία για
την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των Παρόχων από τριμελή επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.
5. Το Μητρώο Παρόχων και ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται με
Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr
και
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
www.tourism4all.gov.gr.
Άρθρο 11
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
δικαιούχων και παρόχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η έναρξη και η λήξη
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προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του
προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι καταρτίζουν με ιδιόχειρη υπογραφή ή με εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή προτυποποιημένη σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις
προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη
ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση
θα πρέπει να τη συνοδεύουν, αναρτώνται με ευθύνη του παρόχου στην ανωτέρω
ηλεκτρονική εφαρμογή.
3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου γεννά την αξίωση του δεύτερου
να εισπράξει από τον πρώτο ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία του e-voucher, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας και προσδιορίζεται με τη Δημόσια Πρόσκληση, ως
αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική
οικονομική συμμετοχή, το ύψος της οποίας είναι η διαφορά μεταξύ της προτεινόμενης από
τους παρόχους τιμή συνεργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το πρόγραμμα
«Τουρισμός για όλους», έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, και της αξίας που
αντιπροσωπεύει το e-voucher που φέρει ο δικαιούχος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη
σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τη Δημόσια Πρόσκληση.
5. Με την αποπληρωμή του e-voucher από το Υπουργείο Τουρισμού για κάθε δικαιούχο
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Υπουργείου Τουρισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και
του παρόχου.
6. Φόρος διαμονής που τυχόν βαρύνει δικαιούχους ή ωφελούμενους για την παροχή
υπηρεσιών διαμονής δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα.
7. Προμήθειες προς την «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) βαρύνουν τον
πάροχο.
Άρθρο 12
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και από τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ) 011 του Υπουργείου
Τουρισμού υπό το καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) Καν.
ΕΕ 1407/2013.
Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ
1. Οι πάροχοι/τουριστικά γραφεία υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ανωτέρω
ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή,
που καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται από τους παρόχους /τουριστικά
γραφεία για την πληρωμή τους είναι:
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I. Προτυποποιημένη Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου του προγράμματος.
II. Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού του τουριστικού γραφείου με τον ταξιδιώτη ορθά και
πλήρως συμπληρωμένη βάσει του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12).
III. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου).
IV. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN
του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ με τον
IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσας.
V. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη συνολική δαπάνη.
VI. Φορολογική Ενημερότητα προς Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για χρήση από το
Υπουργείο Τουρισμού.
VII. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
VIII. Ασφαλιστήρια οργανωμένων ταξιδίων (π.δ. 7/ 2018).
IX. Επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση των παρόχων/τουριστικών γραφείων σχετικά
με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
X. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της
Δημόσιας Πρόσκλησης, εκάστης από τις συνεργαζόμενες με τον πάροχο επιχειρήσεις,
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι εν
λόγω δηλώσεις θα συγκεντρώνονται από τους παρόχους-τουριστικά γραφεία. Απαιτείται
να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
XI. Πίνακα (σε μορφή excel) με το συνολικό ποσό των αξιώσεων ανά ΑΦΜ επιχείρησης
για τους ίδιους τους παρόχους και τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, σύμφωνα
με πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης.
XII. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 («για την τήρηση των διατάξεων
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου») του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (137 Α΄), σύμφωνα με
πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής.
3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαδικασία πληρωμής
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του
προγράμματος καθώς και 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, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της
πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
4. Ο έλεγχος των δηλώσεων σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βάσει των δηλωθέντων στην υπεύθυνη
δήλωση από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από την οικεία επιχείρηση βάσει του
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Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, και δεν υπερβαίνει τα
200.000 € Δημόσια Δαπάνη ( Κανονισμός ΕΕ 1407/2013).Το ποσό της ενίσχυσης των
τουριστικών γραφείων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τα e-voucher
(διατακτική ταξιδίου) επιμερίζεται στα ποσά που λαμβάνει κάθε επιχείρηση.
5. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των υπεύθυνων δηλώσεων των
παρόχων - τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 200.000 € σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης, δεν θα πραγματοποιείται πληρωμή από το Υπουργείο Τουρισμού.
6. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των Υπεύθυνων Δηλώσεων των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τους παρόχους/τουριστικά γραφεία σχετικά με τη
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του
ποσού των 200.000 € σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν θα πραγματοποιείται πληρωμή
από το Υπουργείο Τουρισμού.
7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και στη
Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από τον πάροχο για κάθε μήνα υλοποίησης του
προγράμματος κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
8. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τηρούνται τα στοιχεία των παρόχων και τα
δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εφαρμογής www.tourism4all. gov.gr.
Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων και στη συνέχεια πριν
από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργούνται:
α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα
πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,
το IBAN του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου για φορολογικές οφειλές και το
IBAN του λογαριασμού του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές οφειλές του παρόχου με τα
αντίστοιχα ποσά τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές που ορίζονται από την «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς
την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει την περίοδο
πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.
9. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού βάσει της
ανωτέρω συγκεντρωτικής κατάστασης μεταφέρει το συνολικό ποσό από τον λογαριασμό
του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 011, στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).
10. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς
τη ΔΙΑΣ Α.Ε.. η οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο λογαριασμό και
πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την
αναλυτική κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Η
ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Τουρισμού για τις ανωτέρω πληρωμές και για όσες
εξ αυτών απέτυχαν να πληρωθούν.
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11. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν σε λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου ως έσοδα του ΠΔΕ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται σε νέα αναλυτική και
συγκεντρωτική κατάσταση τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 8, 9 και 10 του
παρόντος.
12. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με
την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου
Τουρισμού.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι: i)
Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 5β του παρόντος iii) Αποδεικτικό της
ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από τον λογαριασμό του έργου
ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕiii) Extrait του λογαριασμού του
έργου που τηρείται στην ΤτΕ.
Άρθρο 14
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Η παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 13 και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας
απόφασης, εκκινεί κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα
με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τις
διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους,
εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το
πρόγραμμα έως τρία (3) και έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα, με απόφαση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τουρισμού και μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την υλοποίηση του προγράμματος
Διεύθυνσης.
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Άρθρο 17
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των Υπεύθυνων Δηλώσεων σχετικά με τη
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), τόσο των
παρόχων/τουριστικών γραφείων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτούς,
διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 200.000 € σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και έχει
πραγματοποιηθεί πληρωμή από το Υπουργείο Τουρισμού ακολουθείται η διαδικασία
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον πάροχο /τουριστικό γραφείο ή/και τη
συνεργαζόμενη επιχείρηση (λαβόντες του ωφελήματος της διατακτικής) εν συνόλω ή εν
μέρει (στις περιπτώσεις που από το σχετικό e-voucher ωφελούνται περισσότερες από μία
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις). Η επιστροφή γίνεται εντόκως βάσει των επιτοκίων
προεξόφλησης της ΕΕ, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία χορήγησης της
ενίσχυσης (έγκρισης της διατακτικής) και το ποσό που επιστρέφεται αφορά στο συνολικό
ποσό που χορηγήθηκε στον λαβόντα με το evoucher (διατακτική ταξιδίου) και όχι μόνο
στο ποσό που προκάλεσε την υπέρβαση του ορίου των 200.000 σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης.
Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στη Δημόσια Πρόσκληση εξειδικεύεται κάθε αναγκαία για την υλοποίηση του
προγράμματος λεπτομέρεια.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------734. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /
6127/Α321 της 16/21.9.2020 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη
χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί
ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων
Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
(Β΄ 4042)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»
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(Α’ 138) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 2β του άρθρου 2 ν. 4626/2019 (Α’ 141).
2. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,
6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις»
(Α΄65).
3. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).
4. Του άρθρου 25 του ν. 4579 /2018 (Α’ 201).
5. Του ν. 867/1979 «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄ 24), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου
της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου
του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43
του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο
σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).
7. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 81) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984
«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).
8. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄114).
9. 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.
10. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει.
11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και του άρθρου 119
του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
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13. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
14. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
15. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
16. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄2901).
17. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013,
σελ. 1).
18. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό
τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).
19. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014
σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28-6-2014, σελ. 45).
20. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014 και του άρθρου 1 του
παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».
21. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄746).
22. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).
23. Της υπό στοιχεία 617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Β΄ 3019).
24. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/03.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» (Β’ 3255), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Της υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄3299).
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26. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/Α325/ 27.02.2019 κοινής υπουργικής
απόφασης «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών
ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής» (Β’ 790).
27. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-ΠεραχώραςΑγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» (Β’ 2786).
28. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8041/Α321/24.07.2019 υπουργικής απόφασης
«Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» (Β’ 3149).
29. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321/07.04.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής
αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από
τις πυρκαγιές της 23 ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας
Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 1462).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ 47913/ΦΝ 456ε/06.08.2020 έγγραφο της της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Την υπ’ αρ. 662/05.08.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
3. Το υπ’ αρ. 47929/5170/06.08.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, και επειδή
• προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον των
πληγεισών περιοχών και ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών, οι οποίες
ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί,
• η ανάκαμψη και η αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των
περιοχών που έχουν πληγεί, καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να είναι
άμεση,
• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων λόγω
των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊνού,
αποφασίζουμε:
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Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
σε Φ.Ε.Κ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους,
αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων
κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα γραφεία των
Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ανατολικής
και Δυτικής Αττικής.
Στην περίπτωση συνυποβολής της αίτησης με την αίτηση χορήγησης Στεγαστικής
Συνδρομής αποκατάστασης του κτηρίου που βρίσκεται εντός του ακινήτου, ισχύει η
προθεσμία που τάσσεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί χορήγησης Στεγαστικής
Συνδρομής για το συμβάν του θέματος.
----------.---------735. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Αριθμ. 11/5/28.05.2020
της 22.9.2020 «Έγκριση καθιέρωσης με αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και εργασίας
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών {προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου},του προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου (πλην Ιατρών) για το έτος 2020» (Β΄ 4062)
----------.---------736. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 99667 ΕΞ 2020 της
9/22.9.2020 «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως
Δικαιούχου της Δράσης “Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 4066)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα
και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178), όπως
αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α΄ 220),
β) του ν. 4622/2019 ««Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133),
όπως ισχύει,
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γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131),
ε) 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,
στ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει,
ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1645).
3. Το υπό στοιχεία 76594ΕΞ2020/17.07.2020 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας
στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της ΓΔΟΥ ως Δικαιούχου της Δράσης «Ενίσχυση
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, η οποία έχει τη
γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης.
5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των μελών το ύψος της οποίας θα
προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της
Δράσης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19».
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Β.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1. η συστηματική επίβλεψη και ο συντονισμός των επιμέρους ενεργειών για την
υλοποίηση της δράσης, καθώς και η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της Ομάδας
Εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα παραδοτέα, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 1645), όπως ισχύει και
2. η παρέμβασή της όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις ή άλλες δυσαρμονίες στην
υλοποίηση της δράσης και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων.
ΙΙ. Η ΓΔΟΥ αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών
υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά
και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ
ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως
ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
ΙΙΙ. Η ΓΔΟΥ, μέσω της Ομάδας Εργασίας, θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδρομής ελέγχου.
Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
1. Να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για
την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο
ΤΑΜ (εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια "Transparency Award Module"), κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1645), καθώς και τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου.
2. Να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεών της.
3. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως
«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
4. Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο
πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης.
5. Να συντάσσει παρουσιολόγια για όλα τα στελέχη της Ομάδας Εργασίας που
συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας (τακτικών ή αναπληρωματικών μελών).
6. Να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας
Εργασίας.
7. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού, αναφορές προόδου.
8. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις προγραμματισμού εργασιών για το επόμενο
χρονικό διάστημα.
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9. Να συντάσσει τελική έκθεση αποτίμησης των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της δράσης.
10. Οικονομικός απολογισμός της δράσης / Παρουσίαση του ποσοστού απορρόφησης
/Παρακολούθηση των πληρωμών της δράσης προς εταιρίες κ.λπ.
Γ. Η ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών και λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου και
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν δύναται να πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις
και εκτός ωραρίου εργασίας.
Η διάρκεια λειτουργίας της, ως εκ του υποστηρικτικού της ρόλου, ισχύει έως την
ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου της και δύναται να παραταθεί και για την
τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από την πράξη και ανάλογα με
τις ανάγκες που θα προκύψουν.
----------.---------737. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4727 της 23/23.9.2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης

Άρθρο 4

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Άρθρο 6

Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
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Άρθρο 7

Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Άρθρο 8

Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Άρθρο 9

Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία

Άρθρο 10

Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Άρθρο 11

Προσωπικός Αριθμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων

Άρθρο 13

Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων

Άρθρο 14

Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων

Άρθρο 15

Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα

Άρθρο 16

Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17

Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα

Άρθρο 18

Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων

Άρθρο 19

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Άρθρο 20

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

Άρθρο 21

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 22

Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Άρθρο 23

Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την
τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Άρθρο 24

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
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Άρθρο 25

Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων

Άρθρο 26

Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 27

Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης

Άρθρο 28

Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 29

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών
ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

Άρθρο 30

Προσδιορισμός
κατάθεσης

Άρθρο 31

Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Άρθρο 32

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Άρθρο 33

Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων

χρόνου

παραλαβής

και

υπολογισμός

προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34

Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων
ή νομικών οντοτήτων

Άρθρο 35

Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα
των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα)
Άρθρο 36

Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας
(EE) 2016/2102)

Άρθρο 37

Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 38

Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 39

Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για
φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 40

Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 41

Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
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Άρθρο 42

Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1
εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)

Άρθρο 43

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

Άρθρο 44

Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

Άρθρο 45

Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και
αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)

Άρθρο 46

Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4
και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 47

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 48

Αρμοδιότητες

Άρθρο 49

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Άρθρο 50

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο 51

Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης

Άρθρο 52

Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Άρθρο 53

Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Άρθρο 54

Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού

Άρθρο 55

Ανάκληση πιστοποιητικού

Άρθρο 56

Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 57

Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο 58

Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα - αναδιατύπωση)
Άρθρο 59

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 60

Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
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Άρθρο 61

Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 62

Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

Άρθρο 63

Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 64

Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 65

Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 66

Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 67

Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 68

Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 69

Αποφυγή Διακρίσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 70

Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 71

Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (άρθρο 13 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 72

Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης
και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 73

Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών
δεδομένων

Άρθρο 74

Ένδικα βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Άρθρο 75

Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας

Άρθρο 76

Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας

Άρθρο 77

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

Άρθρο 78

Ισχύς των πράξεων

Άρθρο 79

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Άρθρο 80

Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

Άρθρο 81

Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Άρθρο 82

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

Άρθρο 83

Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
184

Άρθρο 84

Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Άρθρο 85

Πολιτική υπολογιστικού νέφους

Άρθρο 86

Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών
νέφους

Άρθρο 87

Κυβερνητικά Νέφη

Άρθρο 88

Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89

Μητρώο Διαλειτουργικότητας

Άρθρο 90

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Άρθρο 91

Μητρώο Δικτυακών Τόπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92

Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές

Άρθρο 93

Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

Άρθρο 94

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

Άρθρο 95

Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης

Άρθρο 96

Επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας

Άρθρο 97

Συλλογή στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή

Άρθρο 98

Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 99

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο

Άρθρο 100

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
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Άρθρο 101

Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 102

Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 103

Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα

Άρθρο 104

Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα (άρθρο 12 παρ. 3
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Άρθρο 105

Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης

Άρθρο 106

Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 107

Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και
άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Άρθρο 108

Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Αντικείμενο, σκοπός και ορισμοί
Άρθρο 109

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί (άρθρο 1 Οδηγίας (EE)
2018/1972)

Άρθρο 110

Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου (άρθρο 2 Οδηγίας (EE)
2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II

Άρθρο 111

Γενικοί στόχοι(άρθρο 3 Οδηγίας (EE) 2018/1972)

Άρθρο 112

Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της
ραδιοφάσματος (άρθρο 4 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
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πολιτικής

του

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 113

Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) (άρθρο 5 Οδηγίας (EE) 2018/1972)

Άρθρο 114

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
Εθνικές Ρυθμίσεις Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Τροχιών

Άρθρο 115

Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος

Άρθρο 116

Εποπτεία Ραδιοφάσματος

Άρθρο 117

Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων

Άρθρο 118

Eιδικά ραδιοδίκτυα

Άρθρο 119

Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
Γενική Άδεια

Άρθρο 120

Γενική
Άδεια
δικτύων
και
υπηρεσιών
επικοινωνιών(άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 121

Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης, και ειδικές υποχρεώσεις
(άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 122

Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων
εγκατάστασης ευκολιών και των δικαιωμάτων διασύνδεσης (άρθρο 14
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 123

Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη γενική άδεια
(άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 124

Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 125

Λογιστικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 126

Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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ηλεκτρονικών

Άρθρο 127

Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ)
1972/2018)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV
Παροχή πληροφοριών, έρευνες και μηχανισμός διαβούλευσης

Άρθρο 128

Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 129

Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα
δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 130

Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 131

Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 132

Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 133

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 134

Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 135

Επίλυση διασυνοριακών διαφορών (άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 136

Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 28 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 137

Κυρώσεις (άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 138

Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς
τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 139

Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
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Άρθρο 140

Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 32
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 141

Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων
(άρθρο 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 142

Διατάξεις εφαρμογής (άρθρο 34 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
Συνεκτική εκχώρηση ραδιοφάσματος

Άρθρο 143

Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 144

Εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 145

Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III
Διαδικασίες εναρμόνισης

Άρθρο 146

Διαδικασίες εναρμόνισης (άρθρο 38 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 147

Τυποποίηση (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ V
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 148

Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών (άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)

Άρθρο 149

Εφαρμογή και επιβολή (άρθρο 41 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Τέλη
Άρθρο 150

Τέλη δικαιωμάτων χρήσης (άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
Πρόσβαση σε ιδιοκτησίες / χώρους
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Άρθρο 151

Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 152

Συνεγκατάσταση και μερισμός στοιχείων των δικτύων και συναφών
ευκολιών για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 44
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
Πρόσβαση σε ραδιοφάσμα

Άρθρο 153

Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (άρθρο 45 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 154

Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 155

Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
(άρθρο 47 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 156

Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 48
Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972)

Άρθρο 157

Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (άρθρο 49 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 158

Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης
(άρθρο 50 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 159

Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος (άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 160

Ανταγωνισμός (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 161

Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 162

Συγχρονισμός των εκχωρήσεων για συγκεκριμένες ζώνες 5G (άρθρο 54
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 163

Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

εναρμονισμένου

ραδιοφάσματος

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV
Ανάπτυξη και χρήση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου
Άρθρο 164

Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 165

Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
(άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 166

Τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (άρθρο 58
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Γενικές διατάξεις, αρχές πρόσβασης
Άρθρο 167

Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 59 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 168

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
Πρόσβαση και διασύνδεση

Άρθρο 169

Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον
αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 61 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 170

Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Ανάλυση της αγοράς και σημαντική ισχύς στην αγορά

Άρθρο 171

Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (άρθρο 63 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 172

Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 173

Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών (άρθρο 65 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 174

Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης (άρθρο 66 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 175

Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς (άρθρο 67 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV

Διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
Άρθρο 176

Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων (άρθρο 68 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 177

Υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 69 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 178

Υποχρέωση αμεροληψίας (άρθρο 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 179

Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού (άρθρο 71 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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Άρθρο 180

Πρόσβαση σε τεχνικά έργα (άρθρο 72 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 181

Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών στοιχείων δικτύου και
συναφών ευκολιών (άρθρο 73 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 182

Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (άρθρο 74 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 183

Τέλη τερματισμού (άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 184

Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής
χωρητικότητας (άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 185

Λειτουργικός διαχωρισμός (άρθρο 77 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 186

Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση (άρθρο 78
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 187

Διαδικασία δεσμεύσεων (άρθρο 79 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 188

Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής (άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 189

Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές (άρθρο 81 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 190

Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για δίκτυα πολύ υψηλής
χωρητικότητας (άρθρο 82 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V
Ρυθμιστικός έλεγχος των λιανικών υπηρεσιών

Άρθρο 191

Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (άρθρο 83 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 192

Οικονομικά προσιτή Καθολική Υπηρεσία (άρθρο 84 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 193

Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 85 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 194

Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 195

Καθεστώς των υφιστάμενων καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 87 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Άρθρο 196

Έλεγχος δαπανών (άρθρο 88 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 197

Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 89 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 198

Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 90
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 199

Διαφάνεια (άρθρο 91 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 200

Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες (άρθρο 92 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 201

Πόροι αριθμοδότησης (άρθρο 93 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 202

Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης
(άρθρο 94 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 203

Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 95 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 204

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή
υποστήριξης για παιδιά (άρθρο 96 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 205

Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες (άρθρο 97 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 206

Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 98 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/ 1972)

Άρθρο 207

Μη διακριτική μεταχείριση (άρθρο 99 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 208

Διασφάλιση
2018/1972)

Άρθρο 209

Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών (άρθρο 101 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 210

Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις (άρθρο 102 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 211

Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών
(άρθρο 103 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 212

Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και
τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών
(άρθρο104 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

θεμελιωδών

δικαιωμάτων
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(άρθρο 100

δημοσίευση

Οδηγίας

(ΕΕ)

πληροφοριών

Άρθρο 213

Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης (άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 214

Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού (άρθρο 106 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 215

Δεσμοποιημένες προσφορές (άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 216

Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 217

Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης
ανάγκης (άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 218

Σύστημα προειδοποίησης του κοινού (άρθρο 110 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 219

Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες
(άρθρο 111 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 220

Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 221

Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών
δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού
ευρείας κατανάλωσης (άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 222

Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 223

Παροχή πρόσθετων ευκολιών (άρθρο 115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 224

Αριθμοί Προγραμμάτων (LCN) για περιεχόμενο επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Άρθρο 225

Οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 226

Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων

Άρθρο 227

Ζητήματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 228

Δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 120 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 229

Κοινοποίηση και παρακολούθηση (άρθρο 121 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 230

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 231

Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 232

Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 4070/ 2012

Άρθρο 233

Παραρτήματα
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 234

Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - Τροποποιήσεις του
άρθρου 33 του ν. 3614/2007

Άρθρο 235

Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 236

Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων

Άρθρο 237

Έναρξη ισχύος

…
Άρθρο 5
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτυπώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει πενταετή ορίζοντα
και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και
είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
2. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και
τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες
αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και
ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
3. Η παρακολούθηση και ο απολογισμός της υλοποίησης της Βίβλου γίνονται σε ετήσια
βάση σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 56 του ν. 4622/2019, καθώς και με τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος.
4. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου και των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του, ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις,
συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα
με τους φορείς του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
Για την έγκριση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2020-2025, όπως αυτή
αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, βλ. την υ.α. Αριθμ. 120301 ΕΞ
2021 «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (Β΄2894), κατωτ. αριθ. 1425.
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...
Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Στην ΕΨΠ τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες φορέων. Για την πρόσβαση στη
θυρίδα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση.
2. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα
μέσα από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του
δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη μετά από αίτησή του.
Η αποστολή του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης με τις προϋποθέσεις της
παρ. 4 του άρθρου 29. Τα έγγραφα του πρώτου εδαφίου αποθηκεύονται προσωρινά στις
θυρίδες των χρηστών για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή
των χρηστών μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό
διάστημα έως πέντε (5) ετών.
3. Κάθε φορέας που επιθυμεί τη δημιουργία θυρίδας στην ΕΨΠ υποβάλλει αίτημα στην
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στις θυρίδες των φορέων τηρούνται τα
έγγραφα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της ΕΨΠ. Υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στη θυρίδα κάθε φορέα ορίζεται ο ίδιος ο
φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης της
θυρίδας του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτής, καθώς και για τον χρόνο τήρησης
και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.
Με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υ.α. 124068/ΓΔ4/2021 «Τήρηση θυρίδων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των
νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική
δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας “edupass.gov.gr”» (Β’ 4558), κατωτ. αριθ. 1587,
ορίστηκε ότι: «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τον
ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του
άρθρου 26 του ν. 4727/2020. Ειδικώς για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (εφεξής Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. αντίστοιχα) υπεύθυνο
για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3
του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, είναι το κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.».
...
Άρθρο 83
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
Με την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε
ότι: «Δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)
για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση
για το έτος 2020 δυνάμει του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ή λαμβάνουν την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2021.»
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1. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως,
δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία
δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της
επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς
και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής.
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον
αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή
χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
…
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4
της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
…
17. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, η
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα.
Εκδόθηκε η υ.α. 124068/ΓΔ4/2021 «Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη
δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής
πλατφόρμας “edupass.gov.gr”» (Β’ 4558), κατωτ. αριθ. 1587.
Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π.οικ. 70413/2021 «Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του
Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» (Β’
5300), κατωτ. αριθ. 1650.
Άρθρο 108
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).
2. Το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
3. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).
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4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263).
5. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
6. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
7. Το πρώτο εδάφιο της περ. κε΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
8. Τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
9. Η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
10. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19).
11. Τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
12. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
13. Τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό
πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρου 1 του ν. 4683/202 (Α΄ 83).
«14. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104).».
Στην περ. 14 προστέθηκαν οι λέξεις «Οι παρ. 1, 2 και 3», διορθώθηκε ο αριθμός
ΦΕΚ της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η περ. αυτή
αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 195 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215),
κατωτ. αριθ. 1646.
15. Το π.δ. 150/2001 (Α΄ 150).
16. Τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).
17. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β΄ 4396).
18. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 235
Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς
και του τόπου εργασίας
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:
α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται
υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία
τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού
αριθμού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως
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εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο
αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν,
συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται
πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού
ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα
και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την
έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του
παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999
(Α΄ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπεργασίας
και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει
το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.
γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν: γα) η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας,
γβ) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γγ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα
ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. οικ.40000/1269 της 2/2.10.2020 «Παράταση
της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020
(Α’ 184), για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου
εργασίας» (Β’ 4316), ορίστηκε ότι: «Παράταση υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων
και προσωρινών μέτρων για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου
και του χρόνου εργασίας.
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την
Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) παρατείνεται έως 31η
Οκτωβρίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 5η Οκτωβρίου 2020.»
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Εκδόθηκε η υ.α. 44921/1377/2020 «Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 4830), κατωτ. αριθ. 867.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 48690/1476/2020 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για
την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 5245),
κατωτ. αριθ. 935.
Εκδόθηκε η υ.α. 52831/1581/2020 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του
ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για
την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 5759),
κατωτ. αριθ. 1003.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 4012/111/2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για
την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 292),
κατωτ. αριθ. 1089.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 8689/198/2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για
την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 756),
κατωτ. αριθ. 1140.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 13777/2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την
αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση
περαιτέρω στοιχείων αυτής» (Β΄ 1255), κατωτ. αριθ. 1220.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23182/2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020,
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων
αυτής (Α΄ 184)» ( Β’ 1733), κατωτ. αριθ. 1289.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 34988/2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020
(Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την
αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση
περαιτέρω στοιχείων αυτής» (Β’ 2361), κατωτ. αριθ. 1369.
…
Άρθρο 237
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------738. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Αριθμ. 241 της 20.7/23.9.2020 «Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το β΄
εξάμηνο 2020 κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για το υπαλληλικό προσωπικό της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), ενόψει προετοιμασίας και υλοποίησης των ετησίων διεθνών
συνόδων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της» (Β΄ 4080)
----------.---------739. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 104120 ΕΞ 2020 της 18/23.9.2020
«Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί
από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 7183 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β΄ 4095)
Αντικαταστάθηκε από την υ.α. Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμ. 131993 ΕΞ 2020 της 18/19.11.2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Διαδικασία καταβολής
συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες
του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148)” (Β΄ 4095)» (Β’ 5101), κατωτ. αριθ. 911.
----------.----------
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740. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. 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)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος της, και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου
αυτής.
----------.---------741. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ 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)
Για άλλες τροποποιήσεις και παρατάσεις επιμέρους προθεσμιών της ιδίας άνω απ.,
βλ. σχόλιο κάτω από τον τίτλο της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων 1052/2020 (Β΄ 1072), ανωτ. αριθ. 98.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013, περί παροχής πληροφοριών από τρίτους
(Α’ 170), όπως ισχύουν,
β) της παρ. 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 και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού (Α’ 94), όπως ισχύουν,
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δ) του άρθρου 1 του ν.4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του
άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας (Α’ 83),
ε) του άρθρου 1 του ν.4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν.4684/2020, όπως
ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων μελών φοιτητών (Α’ 86),
στ) του άρθρου 4 του ν.4690/2020 (Α’ 104),
ζ) της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), η οποία
παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.4690/2020 (Α’ 104) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),
η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10.03.2017 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και Β’ 1238), όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Α.1052/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας
μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β’ 1072).
5. Την υπό στοιχεία Α.1154/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής της “Δήλωσης Covid” του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 2482).
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6. Την υπό στοιχεία Α.1171/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εμπρόθεσμη
υποβολή της “Δήλωσης Covid” του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
(Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 3048).
7. Την υπό στοιχεία Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Νέα προθεσμία
υποβολής για αρχική και τροποποιητική “Δήλωση Covid” του άρθρου 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο
έως και Αύγουστο» (Β’ 3636).
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Βραχυχρόνια
μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β’ 4232), όπως ισχύει
μετά από την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1170/2018 (Β’ 3720) και υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1194/2018 (Β’ 4782) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής των
«Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για μισθώσεις
με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης από 1/08/2020 έως και 31/08/2020.
Παρατείνεται μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των
«Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή
τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω
μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, για
μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί
πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η
Ιουνίου 2020.
Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει
κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να
δηλώσει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η
συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
2. Αρχική «Δήλωση Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
που τυχόν δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την υπό στοιχεία
Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 9η
Οκτωβρίου 2020.
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Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για
τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.
Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο δύνανται να
υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.
Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να
έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.
Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές
διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για την
υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω
προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.
3. Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με
ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και 31/08/2020 ή των αρχικών
«Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από
1/8/2020 έως και 31/08/2020 παρατείνεται μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.
----------.---------742. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 70868/18333 της 9/24.9.2020 «Έγκριση υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, για το β΄ εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020» (Β΄ 4106)
----------.---------743. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 37177/1459 της 22/24.9.2020 «Καθορισμός όρων υπαγωγής και
διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για
τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναφορικά με την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του
πρώην ΝΑΤ» (Β΄ 4111)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822,
(ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά
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Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).
2. Το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’104).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄3299).
10. Το υπ’ αρ. οικ.36528/1979/18-9-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
11. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
πέραν εκείνης που προβλέφθηκε κατά την ψήφιση του ν. 4714/2020 και της ήδη
εκδοθείσας, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, υπό
στοιχεία Δ.15/ Δ΄/οικ./31665/1214/08.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β΄ 3962), στην οποία είχε υπολογιστεί το σύνολο των ασφαλισμένων στις
ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ
2310989899, έτους 2020 και η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιά εκατομμυρίων
οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών
(9.813.356,13) κατ’ εκτίμηση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148), αναφορικά
με τους εργαζομένους τους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των
ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για
τους εργαζομένους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ,
καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020
έως 30.09.2020.
2. «Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που εντάσσονται στον
μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην
του πρώην ΝΑΤ, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα
από 1.7.2020 έως 30.6.2021».
Η παρ. 2,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/10390/402 της 22/29.4.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. 15/Δ7οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT”
(Β’ 4111)» (Β’ 1787),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/51846 της 19/26.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ”
(Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787)» (Β’ 3335).
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα
στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ακτοπλοϊκών
μεταφορών βάσει ΚΑΔ.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τους
εργαζομένους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ, καταχωρίζουν στα
σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από
01.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών,
το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.
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5. «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην
Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές
αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το
χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου
εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της
οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως
30.6.2021:
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον συνολικό χρόνο της
μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στον
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον
οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν
απασχολούνται.
iii. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα
κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ».
Η παρ. 5,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/10390/402 της 22/29.4.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. 15/Δ7οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT”
(Β’ 4111)» (Β’ 1787),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/51846 της 19/26.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ”
(Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787)» (Β’ 3335).
6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής
περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο
εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος.

208

7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει, μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ., και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
«8. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και
ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα
των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται
από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, οι καταβληθείσες εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και
καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις
ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής».
Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/10390/402 της 22/29.4.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. 15/Δ7οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT”
(Β’ 4111)» (Β’ 1787).
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών
1. «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση
των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από
1.7.2020 μέχρι 30.9.2020 και μέχρι 30.6.2021 εφόσον εντάσσονται στον μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30η
Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη».
Η παρ. 1,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 4 - φερόμενη ως παρ. 3 - της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ.15/Δ’/10390/402 της 22/29.4.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ. 15/Δ7οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου
123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την
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κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων
που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT” (Β’ 4111)» (Β’ 1787),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ.15/Δ’/51846 της 19/26.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων υπαγωγής
και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ”
(Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787)» (Β’ 3335).
2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες
οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι
εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή
Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι
περιπτώσεις λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.
Άρθρο 3
Εργαζόμενοι που ασφαλίζονται στο πρώην ΝΑΤ
Για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων - εργοδοτών του άρθρου 1 της παρούσας, οι
οποίοι ασφαλίζονται στο πρώην ΝΑΤ, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/
οικ./31665/1214/08.09.2020 (Β’ 3962) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως
ισχύει.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
των ακτοπλοϊκών μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Περιγραφή

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
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----------.---------744. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 6177 της
23/24.9.2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Β΄ 4126)
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
2. τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 31),
3. τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38),
4. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133),
5. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει (Α’ 148),
6. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών» (Α’ 121)
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299),
10. την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ. 1542/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας “Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού” (Β’ 848),
11. το υπ’ αρ. 49082/18.08.2020 έγγραφο του ΕΚΑΒ,
12. την υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 57488/17.09.2020 βεβαίωση 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, μέσω πιστώσεων του υπό κατανομή ΑΛΕ
2910601056 του ΕΦ 1023-711-0000000,
13. το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται
άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση νοσοκομειακών
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χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών, για την αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης
δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών
1. Τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 30.09.2020 στις τριτοβάθμιες
δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικώς για νοσηλεία
προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και την
διαθεσιμότητα των νοσοκομείων.
2. Με απόφαση των Διοικητών των ως άνω δομών καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς
των ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό από τις ανωτέρω κλινικές σε άλλους χώρους
νοσηλείας σε άλλες δημόσιες δομές.
3. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά των
ασθενών, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους
αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ’ υπέρβασιν του
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 θεραπευτήριακλινικές.
5. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε
περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται στις
δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Άρθρο 2
Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών
1. Σε περίπτωση αναγκαίας διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο
νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν σχετικής συναίνεσης και αποδοχής
του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται σύμφωνα με
το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο και τα
εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.
2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή
ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο ημερήσιο
νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018),
πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, όπως προβλέπεται
στην υπ’ αρ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3096/2012). Εξαιρούμενα της
τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις:-Θεραπεία
υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση) β)
Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα
(χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.α.), καθώς και φάρμακα που
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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. vi. Συστηματικά δρώντες,
ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. viii.
Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού
παράγοντα. x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος. xi. Φάρμακα της
παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. xii. Παρεντερική διατροφή xiii. Πλάσμα,
τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.
3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής
κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του
ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με
συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (Β΄ 3096/2012) συν τα
εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του
ημερήσιου νοσηλείου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις
περιπτώσεις που η νοσηλεία 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 θεραπευτηρίωνκλινικών 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 πέμπτο της από
25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
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
Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ
Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των
κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό
εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με
απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία
υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες
αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ
υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα
καταργηθούν αυτοδικαίως.
Άρθρο 4
Κάλυψη δαπανών
Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται με έκτακτη οικονομική
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν.4682/2020 (Α’ 76), ή/και με βάση τη νομοθεσία που αφορά το ειδικό αποθεματικό
του COVID-19, 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 υπ’ αρ.
2/10729/26.02.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως τις 30.9.2020.
Με το άρθρο έκτο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), κατωτ. αριθ. 1096 ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της υπ’ αρ. 6177/23.9.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 4126) ως προς τη διάθεση νοσοκομειακών
χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών, για την αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης
ανάγκης δημόσιας υγείας που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19, παρατείνεται έως την 11.10.2020, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 6742/9.10.2020
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας
(Β’ 4487)».
----------.----------
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745. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 106687 ΕΞ 2020 της
24/25.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου
Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και
ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της
μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων
εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982” (Β΄ 130), όπως
έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β΄ 869) και 35516/
ΕΞ 2020/2.4.2020 (Β΄ 1162) όμοιες αποφάσεις και της υπό στοιχεία 18749/ΕΞ
2020/14.2.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Συμπληρωματική ανάθεση
σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης
εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με
τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και
τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982” (Β΄ 532), όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπό στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1162)» (Β’ 4128)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση
φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
2. Τις διατάξεις της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις 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 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη
φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά
το αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 549).
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10. Την υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 (ΠΟΛ.1034) κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία
μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των
περιφερειών της χώρας» (Β΄ 269).
11. Την υπό στοιχεία 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ. 1200/28.12.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του
ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών
αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που
βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης,
Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας,
Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β΄ 2038).
12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ: 1130/6.6.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/
Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 ΦΕΚ 2038/Β΄/29.12.2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών»
(Β΄ 1382).
13. Την υπ’ αρ. 19928/292/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση
Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών» (Β΄ 1147).
14. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1113/12.6.2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών
«Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1
της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία
μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας
κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 2192).
15. Την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 130), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β΄ 869)
και 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 (Β΄ 1162) υπουργικές αποφάσεις.
16. Την υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 532), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1162).
17. Την υπό στοιχεία 4997 ΕΞ 2020/16.1.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ0ΙΗ-Ζ0Ν) απόφαση δέσμευσης
πίστωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
18. Την υπό στοιχεία 2467 ΕΞ 2020/10.1.2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) Δημόσια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
19. Το από 22.1.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της
δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
20. Την υπό στοιχεία 15452 ΕΞ 2020/7.2.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής
Πολιτικής.
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21. Το από 12.2.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της
δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 15452 ΕΞ 2020/7.2.2020
(ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
22. Τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, καθώς και την 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.
23. Την υπό στοιχεία 104904 ΕΞ 2020/21.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με την υπό στοιχεία
2467ΕΞ2020/10.1.2020 (ΑΔΑ:9Δ6ΡΗ-89Β) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και για την οποία έχει
εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της δυνατότητας
ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση
δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία είχε τεθεί σε
ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της
υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
23:59.».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής
απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγήσεις τους, δύνανται να διορθώσουν
τυχόν σφάλματα στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα με
καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμένου το περιεχόμενο της τεχνικής
έκθεσης να είναι συμβατό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την
αξία οικοπέδου δεν δύνανται να τροποποιηθούν.».
Άρθρο 2
1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της δυνατότητας
ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση
δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία είχε τεθεί σε
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ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της
υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
23:59.».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής
απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγήσεις τους, δύνανται να διορθώσουν
τυχόν σφάλματα στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα με
καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμένου το περιεχόμενο της τεχνικής
έκθεσης να είναι συμβατό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την
αξία οικοπέδου δεν δύνανται να τροποποιηθούν».
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Κατά τα λοιπά ισχύουν, όπως έχουν τροποποιηθεί, οι υπό στοιχεία 8843 ΕΞ
2020/27.1.2020 και 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικές αποφάσεις.
----------.---------746. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
- ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 7036 της 25/25.9.2020 «Διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 2208-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα,
διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 4130)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «
Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών
μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης
Αυγούστου 2020» (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
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β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα» (Α’ 39).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ. Του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65).
ζ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
η. Την υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο
Χαρδαλιά» (Β’ 1070).
2. Το υπ’ αρ. 2/35335/15.9.2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./140/17467/ 23.9.2020 απόφαση της Επιτροπής
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 33/2006 (αρ. 2 παρ. 1) με θέμα «Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, σε
εφαρμογή του άρθρου δέκατου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας
Αυγούστου 2020 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
4. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/106 - Α’/24.9.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές
επιπτώσεις της παρούσας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον οι διατάξεις της ρυθμίζουν θέματα
διοικητικού χαρακτήρα.
6. Τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων
κινδύνων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο
1. Καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης
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και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους καθώς και
τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.
2. Το προσωπικό της παρ. 1, για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, δύναται να τοποθετηθεί και στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου
17 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) ως εξής:
α. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κομοτηνή δώδεκα
(12) θέσεις.
β. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Αττικής με έδρα την Αθήνα τριάντα (30) θέσεις.
γ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη δώδεκα (12) θέσεις.
δ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα δώδεκα (12) θέσεις.
ε. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη δώδεκα (12) θέσεις.
στ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα δώδεκα (12) θέσεις.
ζ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα δώδεκα (12) θέσεις.
η. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα δώδεκα (12) θέσεις.
θ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη τριάντα (30)
θέσεις.
ι. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο δώδεκα (12) θέσεις.
ια. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο δώδεκα (12) θέσεις.
ιβ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη δώδεκα (12) θέσεις.
ιγ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία δώδεκα (12) θέσεις.
Άρθρο 2
Προσόντα και προϋποθέσεις
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η
31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Να κατέχουν τα, ανά κλάδο και ειδικότητα, υποχρεωτικά και πρόσθετα προσόντα των
διατάξεων του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση
από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας
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υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας
ή λόγους υγείας.
στ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής
εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί
κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από
αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και
στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια)
ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα
σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα
πλημμελήματα αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό
σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή
χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την
ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του
Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
ζ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν
έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
η. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη
ή μερική).
2. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής:
α. Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
β. Το κριτήριο της εντοπιότητας.
γ. Η γνώση ξένων γλωσσών.
δ. Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
ε. Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω διαδικασίας προσωπικής
συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου από τις αρμόδιες Επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου
3.
3. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
Άρθρο 3
Διαδικασία πρόσληψης
1. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, με την οποία ορίζονται:
α. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
β. Τα απαραίτητα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα πρόσληψης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας.
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γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής τους.
δ. Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται, μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης, στον ιστόποπο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), καθώς και με κάθε
άλλο πρόσφορο τρόπο και μέσο, με σκοπό την ευρύτερη και πληρέστερη δυνατή
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8)
ημερολογιακών ημερών.
4. Πριν τη σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων θα διενεργείται
ψυχομετρικός έλεγχος και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Ο ψυχομετρικός
έλεγχος θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών, η οποία συγκροτείται
με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και θα περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και ψυχοτεχνικά τεστ. Τα ψυχοτεχνικά τεστ θα
ερευνούν κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την
προσαρμοστικότητα, το βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων.
Η προσωπική συνέντευξη θα διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
5. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους
νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησής του στην ως άνω ιστοσελίδα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και απορριπτέων
καταρτίζεται και αναρτάται με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής στην ίδια ως άνω
ιστοσελίδα.
6. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν όλα τα κριτήρια της παρ. 2 του
άρθρου 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μοριοδότηση που συγκεντρώνουν από τα
μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη
συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο
βαθμολογούμενο κριτήριο και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τα περισσότερα
μόρια στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι, εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη, οφείλουν να προσκομίσουν
τα εξής δικαιολογητικά:
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α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι:
αα. έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και δεν εμπίπτουν στα
κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,
ββ. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή,
γγ. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ.
δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν προβλέπει η προκήρυξη.
Άρθρο 5
Πρόσληψη
1. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. Οι προσλαμβανόμενοι, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως
σαράντα (40) ημερών, το οποίο θα αφορά σε ζητήματα ιχνηλάτησης, παρακολούθησης
των διαδικασιών απομόνωσης και έλεγχου των ασθενών κορωνοϊού (COVID-19) και των
στενών επαφών τους, καθώς και αντιμετώπισης κάθε είδους υγειονομικής και άλλης
φύσεως κινδύνου και απειλών.
3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού ολοκληρώνεται το αργότερο έως
τις 31 Οκτωβρίου 2020.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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747. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 525/266139 της 25/25.9.2020 «Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
των υπ’ αρ. 137/ 102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινών αποφάσεων
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19»
(Β’ 4131)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως
ισχύουν.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η
παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020,
2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 671)» (Β’ 4871).
στ) Της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της δράσης: 3.1 “Εξοπλισμός για τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020-2022» (Β’ 1576),
όπως ισχύει.
ζ) Της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της δράσης: 3.2 “Οικονομική στήριξη
της νομαδικής μελισσοκομίας” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της
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παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020-2022» (Β’ 1622), όπως
ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ.
814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Καν. (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ’ αρ.
234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L
347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211,
8.8.2015, σ. 3).
δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της
μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).
3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(EE L 157, 14.06.2019, σ. 28-30), για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).
8. Τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 πέραν αυτής που έχει
εγκριθεί με την υπ’ αρ. 788/334896/ 23-12-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της
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Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 4871), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσοκομικό έτος 2020, δεν αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της δράσης 3.1, η πραγματοποίηση του
προβλεπόμενου επιτόπιου ελέγχου μετά την 30η Ιουνίου 2020, εφόσον ο επιτόπιος έλεγχος
πραγματοποιήθηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
Άρθρο 2
Παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
138/102859/14-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσοκομικό έτος 2020, δεν αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της δράση 3.2, η υποβολή μετά την 20η
Ιουνίου 2020, των δικαιολογητικών των υποπεριπτώσεων (αα) και (γγ) της περίπτωσης (α)
και των υποπεριπτώσεων (ββ) και (γγ) της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 5
της παραπάνω απόφασης, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν μέχρι την
31η Αυγούστου 2020.
Άρθρο 3
Περίοδος ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------748. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2252.1.1/62809/2020 της 25/25.9.2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για
τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 25.09.2020 30.09.2020» (Β’ 4132)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104),
γ) του άρθρου τεσσαρακοστό πρώτο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει,
ε) του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως ισχύει,
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α’ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) της υπ’ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του
περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β’ 2129),
ι) της υπ’ αρ. 2252.1.1/59502/2020/15-09-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«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),
ια) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/15-09-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου -Υποδομών και
Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958),
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ιβ) της υπ’ αρ. 2252.1.3.6/56767/20/04-09-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για την διασφάλιση της
ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β’ 3776),
ιγ) της υπ’ αρ. 100397/25-09-2020 (αρ. απόφ. 1891) απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. (ΑΔΑ: ΩΗ0Ο46ΜΤΛΡ-ΦΣΛ).
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας που
να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο
της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86).
4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου
τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση
της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, εξαιτίας
των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό
μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα με τα προηγούμενα στο άρθρο
δώδεκα (12) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/15-09-2020 απόφασης «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Επιλέξιμες γραμμές
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως
κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α’86).
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.
3. Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές,
η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
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Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες
γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα
εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν οι ακόλουθες κατά
περίπτωση προϋποθέσεις:
(α) Για την περίπτωση των γραμμών του παραρτήματος Ι (ταχύπλοα) να υφίσταται
ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση της κίνησης επιβατών
για την περίοδο από 01.09.2020 - 10.09.2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019 με βάση τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ
«Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων».
(β) Για τις γραμμές του Παραρτήματος ΙΙ να υφίσταται ουσιώδης μείωση μεταφορικού
έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση της κίνησης επιβατών για την περίοδο 01.09.2020 10.09.2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με βάση τα
στοιχεία, όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ «Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης
Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων» για όσες γραμμές είναι υπόχρεες
τήρησης του συστήματος και από τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις αναφορές των
Λιμενικών Αρχών μετά από σχετική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης για όσες γραμμές
δεν είναι υπόχρεες τήρησης ΗΣΚΘΕΕΑ.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα IV της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος - Παλουκίων, Πειραιά -Σελήνια
Σαλαμίνος και για τις γραμμές του παραρτήματος ΙΙΙ (οι οποίες διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη τροφοδοσία των νησιών με ειδικά φορτία που δε δύναται να μεταφερθούν με
τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που
προβλέπονται στην περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στα
παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για τις συγκεκριμένες γραμμές.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της
παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική
σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που
αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι
έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και
τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 Α’ του
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ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει, και εκτελούν τα δρομολόγια κατά τον χρόνο έκδοσης
της παρούσας απόφασης, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4
της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
3. Σε γραμμές των παραρτημάτων Ι και ΙΙ όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης
δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 Α’ του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει, και
εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις
με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων κατά
αναλογία του αριθμού των δρομολογίων, όπως θα προκύπτει από την Πρόσκληση της
παραγράφου 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί
του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα παραρτήματα I
και II.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο της
σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω
διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των εν
λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 30-9-2020.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα VI.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν
κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VII.
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης
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1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη
προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή
της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη
επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να
προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την
τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη
ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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749. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634 της 25/25.9.2020 «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)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 7 της 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,
-καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020
«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’ 4326), κατωτ. αριθ.
782 και από την έναρξη ισχύος αυτής.
----------.---------750. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626 της 25/25.9.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134)
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19 στην Περιφέρεια Αττικής” (Β’ 4134)» (Β’ 4324), κατωτ. αριθ. 780 και από την
έναρξη ισχύος αυτής).

----------.----------
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751. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59628 της 25/25.9.2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επιβολή των
μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και
ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και
30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3927)» (Β’
4135)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 της 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 και από την έναρξη ισχύος αυτής.)
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020 «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’ 4326), κατωτ. αριθ. 782,
ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59628/25-9-2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 4135), όπως εκάστοτε ισχύει, δε θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας».
----------.---------752. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59632 της 25/25.9.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας –
Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64113 της 9/9.10.2020 «Παράταση
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 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), έως
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και τις 16.10.2020» (Β’ 4467) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών 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), παρατείνεται από τη λήξη της
έως και τις 16.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του
ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
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ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις
30.9.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Θήβας του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59631/25.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 25.9.2020 έως και τις 9.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αυστηρά εντός αντίστοιχης
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περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος
στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής,
των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης σε σχέση με τις προμήθειες τροφοδοσίας
των διαμενόντων, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθώς
και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται
από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας
εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, τον
Δήμο Θήβας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.----------
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753. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59630 της 25/25.9.2020
«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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της
15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
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θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363/ 14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις
30.9.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
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, προκειμένου να προληφθεί η
διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59629/25.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 25.9.2020 έως και τις 9.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Σερρών στη θέση «Πρώην Γεωργική Σχολή» του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αυστηρά εντός αντίστοιχης
περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος
στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής,
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των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης σε σχέση με τις προμήθειες τροφοδοσίας
των διαμενόντων, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθώς
και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται
από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας
εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, τον Δήμο
Σερρών και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------754. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 της 25/26.9.2020 «Μέτρα προσωρινού
περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των περ. ε και θ της
παρ. 1 και την περ. γ και στ της παρ. 4.
β) Των παρ. 1 και 4 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).
γ) Της παρ. 5 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159).
ζ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168).
η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
θ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α’ 161).
ι) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).
ια) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).
ιβ) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).
ιγ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).
ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ιε) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155)
και
ιστ) της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299).
2. Την από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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3. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των
επιδημιολογικών δεδομένων, που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό περιορισμό
προσώπων επιβεβαιωμένων θετικών (ασυμπτωματικών ή με ήπια συμπτώματα)
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που δεν χρήζουν εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο
ή περαιτέρω νοσηλείας, σε χώρους φιλοξενίας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59623/25.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. «Τον προσωρινό περιορισμό για δεκατέσσερις (14) ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, των ακόλουθων κατηγοριών: α) προσώπων που
στερούνται μόνιμης κατοικίας στην Ελληνική Επικράτεια, β) προσώπων που διαμένουν σε
δομές φιλοξενίας και γ) προσώπων που κατοικούν σε χώρους διαμονής, που δεν τους
επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων κανόνων υγιεινής, τήρησης αποστάσεων ή και
απομόνωσής τους ως θετικών κρουσμάτων, οι οποίοι δεν χρήζουν εισαγωγής ή περαιτέρω
νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια,
κατά τα αναφερόμενα στην από 12.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 64866 της 12/12.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/ 25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου “Μέτρα Προσωρινού
Περιορισμού Επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 4138)» (Β’ 4495). Με το δε τελευταίο εδ. αυτής ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά
ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59264/ 25.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου «Μέτρα
Προσωρινού Περιορισμού Επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 (Β’ 4138)».
2. Το μέτρο της παρ. 1 υλοποιείται σε χώρους φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης), οι
οποίοι ορίζονται με πράξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και
λειτουργούν υπό την εποπτεία και μέριμνα αυτής. Την υγειονομική παρακολούθηση των
ανωτέρω συντονίζει και επιμελείται το Υπουργείο Υγείας με τη σύμπραξη του ΕΟΔΥ.
3. Τα αρμόδια όργανα δύνανται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν
ως χώρο επιβολής του μέτρου της παρ. 1 των επιβεβαιωμένων (ασυμπτωματικών ή με ήπια
συμπτώματα) κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και οποιονδήποτε άλλον εκ των
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προβλεπόμενων χώρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).
4. Για την εφαρμογή του περιορισμού της παρ. 1 ο θεράπων ιατρός εκδίδει εξιτήριο,
συντάσσοντας σχετικές οδηγίες για το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορωνοϊού
COVID-19, που δεν χρήζει εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας και
εφόσον εμπίπτει στις κατηγορίες επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων της παρ. 1
ενημερώνει το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β), το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της μεταφοράς του επιβεβαιωμένου
θετικού (ασυμπτωματικού ή με ήπια συμπτώματα) κρούσματος σε κατάλυμα απομόνωσης.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, χωρίς να θίγονται οι
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) και διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της
εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID- 19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας,
τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές».
6. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα επιβεβαιωμένα θετικά (ασυμπτωματικά ή
με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτα κορωνοϊού COVID-19 κατά το χρονικό διάστημα από
26.9.2020 έως και 31.12.2020.
----------.---------755. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ. 209347της 21/28.9.2020
«Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα από την 1η
Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 4143)
----------.----------
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756. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ. 209367 της 21/28.9.2020
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες και
νυχτερινές ώρες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του
Δήμου Αθηναίων από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020»
(Β΄ 4143)
Τροποποιήθηκε από την απ. Δημάρχου Αθηναίων Αριθμ. 21641 της 30.9/15.10.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 209367/21-9-2020 απόφαση περί καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές-αργίες και νυχτερινές ώρες
για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου» (Β΄ 4549)
----------.---------757. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 31841/8411 της 18/28.9.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση των
υπ’ αρ. 1358/ 2019 και 116/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων,
που αφορούν στην εξαίρεση υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων από την εφαρμογή της
πενθήμερης εργασίας ή και στη λειτουργία τους σε 12ωρη ή 24ωρη βάση για το έτος
2020» (Β΄ 4169).
----------.---------758. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. A. 1213 της
24/28.9.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού
μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020» (Β’ 4180)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83), και ειδικότερα την παρ. 6 αυτού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α’ 90), όπως ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ.
5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει. 13. Την από 22/09/2020 εισήγηση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της
παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι
επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20
Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις
20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση
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καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, μετά από σχετική
συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου
της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83) και ισχύει.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για
την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ Περιγραφή
47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών
47.71 από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό
εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
(47.71.71.34)
47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.76.77 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.10.03 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.05

Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων,
στυλό κ.λπ.)

47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47.78.86 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
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Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός
47.78.89 από Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)
47.81

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

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

----------.---------759. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 107420 ΕΞ 2020 της
25/28.9.2020 «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις
υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της Δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19”» (B’ 4180)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα
και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως
αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
ε) 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,
στ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
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2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,
ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με θέμα «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1457), όπως ισχύει.
3. Το υπό στοιχεία Υ.Γ145/10-09-2020 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στη
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Την υπό στοιχεία 82784 ΕΞ 2020/30.07.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
5. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της ΓΔΟΥ ως Δικαιούχου της Δράσης
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» η οποία έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της
διοικητικής υποστήριξης της δράσης.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των μελών το ύψος της οποίας θα
προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της
Δράσης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
Β.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1. η συστηματική επίβλεψη και ο συντονισμός των επιμέρους ενεργειών για την
υλοποίηση της δράσης, καθώς και η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της Ομάδας
Εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα παραδοτέα, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα
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«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1457), όπως ισχύει.
2. η παρέμβασή της όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις ή άλλες δυσαρμονίες στην
υλοποίηση της δράσης και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων.
ΙΙ. Η ΓΔΟΥ αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών
υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά
και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ
ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως
ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
ΙΙΙ. Η ΓΔΟΥ, μέσω της Ομάδας Εργασίας, θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδρομής ελέγχου.
Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
1. Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την για την υποβολή των
ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του
Προσωρινού Πλαισίου.
2. Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή
αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό
στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπως ισχύει, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και
παραστατικά) που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της
παραπάνω απόφασης από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό όργανο ελέγχου. Τα
ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως
«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
4. Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο
πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και
συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.espa.gr/ el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».
5. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που
δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www. espa.gr,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και
στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης,
ημερομηνία έναρξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
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6. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης,
ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα
αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο
μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για την
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».
7. Να συντάσσει παρουσιολόγια για όλα τα στελέχη της Ομάδας Εργασίας που
συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας (τακτικών ή αναπληρωματικών μελών).
8. Nα τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και πρακτικά των συνεδριάσεων της Ομάδας
Εργασίας.
9. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού, αναφορές προόδου.
10. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις προγραμματισμού εργασιών για το επόμενο
χρονικό διάστημα.
11. Να συντάσσει τελική έκθεση αποτίμησης των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της δράσης.
12. Οικονομικός απολογισμός της δράσης/Παρουσίαση του ποσοστού
απορρόφησης/Παρακολούθηση των πληρωμών της δράσης προς εταιρίες κ.λπ.
Γ. Η ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών και λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου και
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν δύναται να πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις
και εκτός ωραρίου εργασίας. Η διάρκεια λειτουργίας της, ως εκ του υποστηρικτικού της
ρόλου, ισχύει έως την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου της και δύναται να
παραταθεί και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από την
πράξη και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
----------.---------760. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 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)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90), όπως ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Κυβέρνησης, Υπουργών,

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ.
5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
13. Την από 22/09/2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ.
5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους
αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου
2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για
την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ
01.49.19.02
01.49.3

Περιγραφή
Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά
και άλλων)
Παραγωγή
ακατέργαστων
γουνοδερμάτων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

και

διάφορων

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων
ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
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46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06

Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων
ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27

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

47.71.71.34

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από
γουνόδερμα

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών
μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών
μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05

Υπηρεσίες
πώλησης
εισιτηρίων
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

υπεραστικών

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
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χερσαίων

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

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

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
56.10 προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες
που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03),
56.29
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
(56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
(56.29.20.05)
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
56.30
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων
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77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών
και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90

Άλλες δραστηριότητες
δραστηριότητες

υπηρεσιών

κρατήσεων

και

συναφείς

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
88.10
άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ
88.10.11).
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
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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
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες
διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων
96.04
(πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και
δίαιτας) (96.04.10.02)
96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους,
βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών
διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά\καταλύματα
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός
ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των
αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, μαζί με το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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761. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4728 της 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)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄:
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Άρθρο 1:

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές
καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου
2020

Άρθρο 2:

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους
πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της
18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο 3:

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω
της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Άρθρο 4:

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 5:

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις
πληγείσες περιοχές της Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που
προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Άρθρο 6:

Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για επιχορήγηση
επιχειρήσεων μετά από θεομηνία

Άρθρο 7:

Παράταση προθεσμιών στους δήμους που επλήγησαν από θεομηνίες

Άρθρο 8:

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα
Στέγασης»
ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9:

Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020
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Άρθρο 10:

Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021

Άρθρο 11

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη
2020 και 2021

Άρθρο 12:

Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Άρθρο 13:

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 14:

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα
προστασίας της δημόσιας υγείας

Άρθρο 15:

Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών
μονάδων δημόσιων υπηρεσιών

Άρθρο 16:

Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα

Άρθρο 17:

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση του άρθρου 116 του ν. 4674/2020

Άρθρο 18:

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 19:

Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 20:

Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο 21:

Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για
τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
ΜΕΡΟΣ Γ΄:
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22: Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων
εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής
Άρθρο 23:

Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
…
Άρθρο 7
Παράταση προθεσμιών στους δήμους που επλήγησαν από θεομηνίες
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Ειδικά για τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου ενδέκατου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4722/2020 (Α΄177), η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4647/2019 (Α΄204), ως προς την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή
και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, και η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του
ν. 4555/2018 (Α΄133), ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη μη χρησιμοποίηση
ακινήτου, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, παρατείνονται έως τις 31.12.2020.
...
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται
να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και
καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4)
επόμενων μηνών.».
Άρθρο 10
Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ.
339)
Άρθρο 11
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και
2021
Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 22Γ, ως εξής:
«Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και
2021
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H διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020
και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση,
διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων
Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου,
βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών
μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε)
πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ)
των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό
έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται
τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών
(τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και
(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται
τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών
τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α)
και β) για το έτος 2019.
Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει
αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το
ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών
(τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση
των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
της παρούσας.
Άρθρο 12
Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο
54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου
2021.
Άρθρο 13
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Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού
Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη
Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του
Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους
2020 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 47 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), Π.Κ.
2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων
εξήντα οκτώ χιλιάδων (132.768.000) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους
2021 έως το ποσό των εκατόν τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο
χιλιάδων (133.542.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Άρθρο 14
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της
δημόσιας υγείας
Είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς
και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για
την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην
ανάθεση σχετικών υπηρεσιών από την Προεδρία της Κυβέρνησης και διατάξεων που
αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών, η
διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης
δαπάνης και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Ο
Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 840/2020 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και
παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε
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άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία
της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού
COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754),
κατωτ. αριθ. 859.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων
δημόσιων υπηρεσιών
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται,
σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19,
να επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου η προσωρινή
αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας υπηρεσίας ή του
συνόλου αυτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκδίδεται από τον
οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από
γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου
Διαχείρισης Κρούσματος της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας
Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες». Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα
προς ενημέρωση των πολιτών.
2. Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των
δημοσίων υπηρεσιών, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου
λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄ 76).
3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) δεν θίγονται από την εφαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 16
Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα
(Προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167).
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη - Τροποποίηση του άρθρου 116 του ν. 4674/2020
(Αντικαθίσταται το άρθρο 116 του ν. 4674/10-11.03.2020 (Α΄ 53), ανωτ. αριθ. 24).
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Άρθρο 18
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του
κορωνοϊού COVID-19
1. 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.
2. 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.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έκτου 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
την αποστολή δεδομένων τιμών των καταστημάτων υπεραγορών τροφίμων, παρατείνεται
για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Βλ. και την υ.α. 102885/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
50370/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Δήλωση
δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής” (Β΄ 1966)» (Β’ 4275),
κατωτ. αριθ. 775.
4. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄111), ως προς τη συνέχιση της
χρηματοδότησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, παρατείνεται για έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Άρθρο 19
Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
Παρατείνεται από τη λήξη της η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου
εταιρείας με την επωνυμία Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (I.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε.) έως και τις 31.10.2020.
Άρθρο 20
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
(Αντικαθίσταται το άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64) , ανωτ. αριθ. 38.)
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Άρθρο 21
Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
1. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» κατ’
εφαρμογή της υπό στοιχεία οικ. 60134/786/15.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
4545), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ13/οικ. 54905-2718/19.10.2018 (Β΄
4934) και Δ13/οικ. 27917-615/19.6.2019 (Β΄ 2619) κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι
οποίοι, μετά από τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα αυτό,
δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος
Στέγασης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρ. 1, είναι
ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για
τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ.
60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ξεκινά τον
επόμενο μήνα από αυτόν της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα.
4. Αν η απένταξη από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έλαβε
χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2020,
το δικαίωμα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3, ισχύει αναδρομικά από την
1η Σεπτεμβρίου 2020.
5. 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».
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------
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762. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. οικ.
512141 (11987) της 21/29.9.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης
(κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, Κυριακές και νυχτερινές ώρες) με αμοιβή, για δέκα (10)
υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (Β΄ 4211)
----------.---------763. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ.
501321 (11685) της 21/29.9.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης
(απογευματινής) με αμοιβή, για δέκα υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 4211)
----------.---------764. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1217 της 28/29.9.2020
«Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.
4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων,
δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 4215)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, ν. 4093/ 2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ειδικότερα
του άρθρου 5Β, του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 και της παρ. 51 του
άρθρου 72 αυτού, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 14 του ν.
4714/2020 (Α΄ 148), καθώς και του άρθρου 9 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14,
17 και 41, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 30 και 32 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν,
δ) του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των
αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Α΄ 188),
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ε) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν,
στ) του άρθρου τριακοστού όγδοου του Μέρους Ζ΄ του άρθρου 1 του ν. 4690/2020
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"
(Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),
ζ) τα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Α.Α.Δ.Ε. με υπό στοιχεία ΑΤΔ Α 1044841/15-4-2020 και το συνημμένο
σε αυτό υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856 ΕΞ 2020/19.5.2020 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1064007 ΕΞ 2020/
5.6.2020), για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων,
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
4. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-112017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/ 17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), με θέμα «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 5Β
του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
4714/2020 (Α΄ 148), για τον καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του
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άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της
αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, την καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για
υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 για την υποβολή και εξέταση των
σχετικών δικαιολογητικών, για την υποβολή αίτησης ανάκλησης, για την παρακολούθηση
της καταβολής του φόρου, καθώς και για τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Α.Α.Δ.Ε. Η Δ.Ο.Υ. αυτή, μετά την έγκριση της
σχετικής αίτησης, ενημερώνει άμεσα το τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον
Τομέα της Φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ
σχετικά με το κράτος της τελευταίας φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου που
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους στο οποίο
το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 είχε την
τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη
μεταφορά αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως
αυτές ισχύουν, ορίζεται το Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της
Φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 και
απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, το φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος
εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, που προκύπτει στην
αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας,
για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4172/2013, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6)
έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία
διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου εισοδήματος από συντάξεις που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον
ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία,
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από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή, από κύριο και
επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν
συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής
παροχής) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
διαπιστώνεται με βάση τα αρχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, εάν το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν
εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής
τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η
φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε (5) από τα έξι (6)
προηγούμενα έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα,
τότε απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους
όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός
κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο
υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ),
μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή
της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
(δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια
αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια
φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή,
ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του,
που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα
εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη
αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση
του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
3. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1497/ 1984 (Α΄ 188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα
(Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το
ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο
από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αυτών που επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
του τετάρτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως
ισχύει, ή επικυρωμένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συμβολαιογράφους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία που από το νόμο
έχει τη δυνατότητα αυτή.
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Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Δ. 1002838
ΕΞ 2020/10.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.
Από τη διαδικασία θεώρησης και μετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει
συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ
όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ. 1107/1999, ΠΟΛ. 1092/ 2005, ΠΟΛ. 1210/2015
αντίστοιχα για κάθε κράτος. Επίσης εξαιρούνται από τη θεώρηση με τη σφραγίδα της
Χάγης τα έγγραφα και οι πράξεις τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία (και
συνεπώς και τα ΠΦΚ) εφόσον εκδίδονται από τις χώρες (πλέον της Κύπρου) που
αναφέρονται στο με υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017 έγγραφο.
4. Σύμφωνα με την προϋπόθεση β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται το φυσικό
πρόσωπο να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος με το οποίο να είναι σε
ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Η
συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία
της παρ. 1 του άρθρου 2.
5. Το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β δεν μπορεί να υπαχθεί
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Επίσης, εάν το φυσικό πρόσωπο έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 δεν μπορεί να υπαχθεί στις
διατάξεις του 5Β διότι δεν πληρείται η πρώτη προϋπόθεση περί κατοίκου αλλοδαπής.
6. Το φυσικό πρόσωπο, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα.
Άρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013
1. Το φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην
Ελλάδα και να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει
στην αλλοδαπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 υποβάλλει αίτηση, το
αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, στο Τμήμα
Γ1΄ - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων
Ημεδαπής.
Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της
παρούσας. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή και φυσικά πρόσωπα που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και έχουν ήδη μεταφέρει
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία
φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του.
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Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους,
γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο
φορολογικό έτος.
2. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής, αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και δικαιολογητικά, οφείλει να
συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της A.A.Δ.Ε. Η σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή συμπληρώνεται σε όλα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής των φορολογουμένων
στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής, εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών και, εφόσον
διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις, ενημερώνει τον αιτούντα για τη συμπλήρωση ή την υποβολή
των ορθών δικαιολογητικών. Εντός της ίδιας προθεσμίας εκδίδει απόφαση, με την οποία
εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013,
για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15)
φορολογικά έτη συνολικά και ορίζει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα. Η ως άνω Δ.Ο.Υ.
στη ρητή εγκριτική της απόφαση για υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του
άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 τον ενημερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται πέραν των ετών
αυτών και εφεξής ο φορολογούμενος φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του βάσει
των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.
4. Η αίτηση παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα
σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να
προσκομίσει τα σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση του φακέλου
του εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών που προβλέπεται από το νόμο για την
έκδοση της απόφασης.
5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ο
κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της
ΑΑΔΕ (www. aade. gr) ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο
γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η
ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το
αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του
φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και επέχει θέση
απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Η απόφαση για την έγκριση μπορεί να αναρτάται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής
Κοινοποίησης» στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
του myTAXISnet της ΑΑΔΕ υπογεγραμμένη ψηφιακά.
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6. Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, δεν
επιφέρει αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που
σχετίζονται με αυτόν, πέραν του υπαγόμενου σε αυτές.
Άρθρο 5
Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου
1. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
4 της παρούσας, για την υπαγωγή του φορολογουμένου σε εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο
καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή επτά τοις εκατό
(7%) επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό
απαλλάσσεται του φόρου στο κράτος κατοικίας δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ. Τυχόν
φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα
που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της
παραγράφου αυτής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 ή της τυχόν
εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης
και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.
2. Ο φορολογούμενος, που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β υποχρεούται να
δηλώνει όλα τα εισοδήματα του που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή,
κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην
εναλλακτική φορολόγηση.
3. Για τον ως άνω φορολογούμενο, εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4174/2013, για τη συνολική
φορολογική του υποχρέωση, που αντιστοιχεί στα εισοδήματα που προκύπτουν στην
ημεδαπή και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή και τα οποία υπόκεινται στην
εναλλακτική φορολόγηση.
4. Ο φόρος του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε
μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και
δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του
προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Για την εκπρόθεσμη
καταβολή του φόρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 ως ισχύουν.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013,
εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η)
Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 1
ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου από το οικείο
φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του βάσει των
γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.
6. Με την καταβολή του ως άνω ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση
του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης
για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Στο εν λόγω εισόδημα που προκύπτει στην
αλλοδαπή δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.
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7. Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013
δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην
αλλοδαπή.
Άρθρο 6
Αίτηση Ανάκλησης
1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της
προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας περιόδου υπαγωγής στον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος του στην αλλοδαπή, να υποβάλει αίτηση
για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές.
Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο μέχρι την 31η του μηνός
Μαρτίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται ανάκληση της υπαγωγής στον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος του στην αλλοδαπή, και ενημερώνεται από
τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 της
παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση
ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου της
παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας. Εκ νέου υπαγωγή του φυσικού προσώπου στις
διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 δεν είναι δυνατή.
Άρθρο 7
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, το οποίο τυχόν προκύπτει στην
ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, υποβάλλεται και η
καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ενώ
για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση υφίσταται
υποχρέωση δήλωσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4172/2013,
αλλά η καταβολή του φόρου θα διενεργηθεί με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της
παρούσας.
2. Για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013,
ως προς την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ισχύουν τα
οριζόμενα στην περ. 121 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8
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Πρώτο έτος εφαρμογής
1. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης που
προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία
υποβολή της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ορίζεται
μέχρι τις 30.9.2020.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30.9.2020, γίνονται δεκτές και εξετάζονται
προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό
έτος.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής, εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 27η
Οκτωβρίου 2020, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή
μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του
φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας καταβάλλεται εφάπαξ εντός (30) ημερών
από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου, ήτοι μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2020.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος και δεδομένου ότι συντρέχει λόγος επανεκκαθάρισης, προκειμένου για την
εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με
όσα διευκρινίστηκαν στα προηγούμενα άρθρα, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν
τροποποιητικές δηλώσεις χειρόγραφα (χωρίς να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία
αυτής, με την ένδειξη στο σώμα της δήλωσης: «ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ» βάσει
του άρθρου 5Β του ΚΦΕ) στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. της αρχικής
δήλωσης μέχρι την ως άνω οριζόμενη προθεσμία χωρίς την επιβολή κυρώσεων,
προσκομίζοντας την εγκριτική απόφαση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και
Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Σε περίπτωση που έχει
ήδη καταβληθεί αχρεώστητα φόρος, θα ακολουθείται, επίσης, η ίδια διαδικασία μέσω της
υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων χειρόγραφα.
3. Οι αιτήσεις για το τρέχον έτος που αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για
το φορολογικό έτος 2020, παραλαμβάνονται ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα
πρωτότυπα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας σχετικά δικαιολογητικά
κατά το χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο
φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει
με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες
υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των
συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας
προς συμπλήρωση του φακέλου του σε εύλογο χρόνο και το αργότερο μέχρι και 30
Νοεμβρίου 2020.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2020 και μετά και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που
έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και
κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------765. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
100528 της 25/30.9.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014- 2020”» (B’ 4221)
Η παρούσα απ. τροποποιήθηκε από την υ.α. 141746/2021 «Τεχνική προσαρμογή των
ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”» (Β΄ 6358), κατωτ. αριθ. 1761.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α’ 265), Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 297), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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7. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (Β΄ 2473) υπουργική απόφαση για την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα
15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπ’ αρ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί
έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. C(2020)4812/09.07.2020 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής
των ΕΚ.
11. Το υπό στοιχεία 5081/1439Α1/21-09-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αίτησης
αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
12. Το υπ’ αρ. 100454/25-09-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 100492/25-09-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Εισήγηση
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020»
ως ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες

167,2%

01Σ

146,6%

02

128,4%
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02Σ

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

04
04Σ
05
05Σ

Τεχνική Συνδρομή ΤΠΑ

126,5%

120%
120%

Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ

120%
120%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το
165,46% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π., υπερδέσμευση θα
καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------766. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 15101 της 25/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/29-112007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Τουριστικής Ανάπτυξης “Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.” (Β’ 2340)» (Β’
4221)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3105/ 2003 «Τουριστική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 112).
3. Την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του ΟΤΕΚ» (Β’ 443).
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4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θεμάτων τουρισμού» (Α’ 187), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 4 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).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα»
(Β’ 3017).
9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
11. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 5981/ 29-11-2007 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης
«Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αρ. 4631/8-3-2019 (Β’ 929) και 9777/26-6-2020 (Β΄ 2682) όμοιες αποφάσεις.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον
κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15077/25-9-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Η παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών
ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται με
την απόφαση της παρ. 2. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικά
λόγω του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός τουριστικών καταλυμάτων ξεκίνησε τη
λειτουργία του μετά την 1η Ιουλίου 2020, η πρακτική άσκηση δύναται να
πραγματοποιείται μέχρι την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου».
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών
ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340).
ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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767. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493 της 24/30.9.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27-3-2020 (Β’ 1077) απόφαση Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ. 16681/516/5-5-2020 (Β’ 1812) απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18268/583/3-6-2020
(Β’ 2225) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2195).
8. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β’ 2332).
9. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2599).
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10. Το υπ’ αρ. οικ.34171/1860/22-9-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται: α) ταμειακή
υστέρηση στον Προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα έσοδα από
εισφορές ασφαλισμένων για το τρέχον οικονομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο
οικονομικό έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από τόκους και άλλες προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω υστερήσεων δεν
δύναται να εκτιμηθεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων
επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής
1. Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες
έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της
παραγράφου 1 της παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1077), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.16681/516/5-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β’ 1812) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18268/583/3-6-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2225).
β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2195).
γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β’ 2332).
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δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2599).
----------.---------768. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492 της 25/30.9.2020
«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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και της περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299).
7. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/ 6-4-2020 (Β’ 1384) κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την υπό
στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 (Β’ 2096) κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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8. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).
9. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/ 25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).
10. Το υπ’ αρ. οικ.37748/2049/22-9-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται: α) ταμειακή
υστέρηση στον Προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα έσοδα από
εισφορές ασφαλισμένων για το τρέχον οικονομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο
οικονομικό έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από τόκους και άλλες προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω υστερήσεων δεν
δύναται να εκτιμηθεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής
1. Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι
προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και
άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της
παραγράφου 1 της παρούσας αφορά επιχειρήσεις και εργοδότες στους οποίους έχει
χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/ 6-4-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384) και με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2096).
β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).
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γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/ 25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).
----------.---------769. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ Αριθμ. Φ.473/71/640133/Σ.3008 της 21/30.9.2020 «Απονομή Ηθικής
Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ» (Β’ 4254)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Την υπό στοιχεία Φ.470/43/48375/Σ.12570/29-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου
ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).
3. Την υπό στοιχεία Φ.010/2/54609/Σ.14394 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).
4. Το υπό στοιχεία Φ.470/20/9932/Σ.3168/25 Ιουνίου 2020/424 ΓΣΝΕ/ΔΠΠ/ΤΜ.ΔΚΟΥ
έγγραφο.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αρ. πρακτικού 32/20.08.2020).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στην Μ.Υ. Τατσίδου Ξένια του
Αλέξιου (ΑΜ: 23034), κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας/Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄, της
δύναμης του 424 ΓΣΝΕ, διότι προσέφερε τις υπηρεσίες της στα Σημεία Υποδοχής και
Κλινικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση
σε απαιτητικές, δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού
(SARS-COVID 19), εθελοντικά ακόμα και πέραν του ωραρίου εργασίας της και κατάφερε
να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της με απόλυτη επιτυχία.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 3528/2007 και στη
συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
----------.----------
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770. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60583 της 30/30.9.2020 «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)
Αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος αυτής
και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου μόνου αυτής.
----------.----------

771. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60588 της
30/30.9.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4260)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος της,
και δυνάμει της παρ.4 του άρθρου τέταρτου αυτής.
----------.---------772. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 39539/996 της 30/30.9.2020 «Ανοιχτό
πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β΄ 4261)
Έχοντας υπόψη:
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1. Το άρθρο 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών
των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής
Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 181).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
3. Τον ν. 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. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 91).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
13. Την υπό στοιχεία Υ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
14. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 3520).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 37994/2068/28-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Την ανάγκη τόνωσης της απασχόλησης, ανάσχεσης της ανεργίας και στήριξης του
εισοδήματος των εργαζομένων εξαιτίας των επιπτώσεων της εμφάνισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID - 19 μέσα από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται οικονομική
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των τριακόσια σαράντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (345.000.000 €) επιμεριζόμενα σε 69.000.000 ευρώ για το έτος 2020
και 276.000.000 ευρώ για το 2021, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ
2310988001, όπως είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 36584/1981/15-9-2020 εισηγητική
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:
την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων
θέσεων εργασίας ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος - Διάρκεια
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την
επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι
(6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως
κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται
από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.
4726/2020 (Α΄ 181).
«Από την 19/6/2021, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4808/2021, οι νέες θέσεις εργασίας
που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών κατά την 31/3/2021.».
To μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. Α της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’
3526).
2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι
εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Άρθρο 2
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
1. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα,
επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών.
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2. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι
την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο
πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της
επιδότησης της παρ. 1 του παρόντος με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου
μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός
μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα
μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
«Άρθρο 2Α
Ειδικές περιπτώσεις επιδότησης νέων θέσεων
Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας της παρούσας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας
κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση,
οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
α) Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020 με βάση την
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9
του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 και οι οποίοι προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14,
55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21, 56.29, 56.30).
Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών
ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με διακόσια (200)
ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε
μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των ανωτέρω εποχικά εργαζομένων που
πραγματοποιήθηκαν από 1/6/2021 έως και την 19/6/2021 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ενεργοποίηση των σχετικών δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οι επιχειρήσεις του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου μπορούν να αιτηθούν την ένταξη των εν λόγω
εργαζομένων στο ανοιχτό πρόγραμμα της παρούσας, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
β) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα προσληφθούν από εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες κατά
την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).
Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών
εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας.».
Το άρθρο 2Α προστέθηκε με την παρ. Β της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
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οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ανοιχτό πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’ 3526).
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν
ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.
Άρθρο 4
Ωφελούμενοι του προγράμματος
1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-102020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 3.
«Ειδικά για τις περιπτώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2Α, η σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύναται να έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως
και έξι (6) μηνών.».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. Γ της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’
3526).
2. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν
πρέπει:
α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως
προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για
τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη.
«Άρθρο 5
Διατήρηση θέσεων εργασίας - Όροι και δεσμεύσεις
1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ο μέσος όρος του
αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε
νέα θέση εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν
την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
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Από την 19/6/2021 και εφεξής, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι
μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον
αριθμό εργαζομένων που είχαν την 31/3/2021, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων
επιδοτούμενων εργαζομένων.
Κατ’ εξαίρεση:
α. για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου οι οποίες
εντάσσουν στο πρόγραμμα εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού
κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και
β. για εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) οι οποίες εντάσσουν στο πρόγραμμα εργαζόμενους, o
μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων των επιχειρήσεων, για το χρονικό διάστημα που
επιδοτείται η κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό
εργαζομένων που είχαν την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων αυτών,
προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της
διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά
στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον
ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας
δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του
προγράμματος, εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τους ωφελούμενους -εργαζόμενους.
4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται
παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο ή
σε περιπτώσεις που συντρέχει αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης του συμβατικού
χρόνου λόγω της χρονικής διάρκειας που έχει εκ της φύσεώς της η επιχειρηματική
δραστηριότητα της επιχείρησης. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της
παρούσας.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για
σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο
εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του επιδοτούμενου διαστήματος
εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση
νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
6. Μετά το πέρας επιδοτούμενου διαστήματος ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την
εργασία του στην επιχείρηση - εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ
ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη.
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7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του
παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε
αναστολή εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η
επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.
8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το
σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
9. 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) και στην υπ’ αρ. 37095/1436/ 17-92020 (Β’ 4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους
εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας.».
Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. Δ της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’
3526).
Με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. 48713/1232/2020
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937 είχε οριστεί
ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται
από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του
άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4261), και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας
παραγράφου.»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. 48713/1232/2020
είχε οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α΄181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/
30.9.2020 (Β΄4261) κοινής υπουργικής απόφασης».
Για την κατά παρέκκλιση της άνω παρ. υποχρεωτική αναστολή συμβάσεων εργασίας
βλ. την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ και του Κεφαλαίου Β’ της υ.α. Αριθμ.
οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391),
κατωτ. αριθ. 952.
Με την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. οικ. 49989/1266
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εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956,
είχε οριστεί ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα
οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. οικ.
49989/1266/2020 είχε οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε
αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος
«Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28
του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υ.α. οικ.
4374/131/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β’ 345), κατωτ.
αριθ. 1095, είχε οριστεί ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι
οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα
οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου».
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. οικ. 4374/131/2021
είχε οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της 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 είχε
οριστεί ότι: «Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται
από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του
άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261)
κοινής υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας
παραγράφου».
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Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ ιδίας άνω υ.α. οικ. 22547/2021
είχε οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. 28631/2021
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β’ 2012), κατωτ. αριθ. 1318, είχε οριστεί
αντίστοιχα ότι: «α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
εργαζομένων της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία
αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής,
τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. … δ) Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄
181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020
(Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την δε παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ ιδίας άνω υ.α. 28631/2021 είχε
οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε
ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5
της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υ.α. 47100/2021
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β΄ 2975), κατωτ. αριθ. 1430 είχε οριστεί
ότι: «Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως
για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής
απόφασης.»
Με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β΄ ιδίας άνω υ.α. 47100/2021 είχε
οριστεί ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε
ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5
της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
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Με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υ.α. 51320/2021 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 3127), κατωτ. αριθ. 1441 είχε οριστεί ότι: «Οι
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό
100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1
και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν.
4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.»
«Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα - αίτηση - έγκριση - πρόσληψη ωφελουμένων
1. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες
προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο
που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό
πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α’ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης. Σε περίπτωση εποχικής επιχείρησης δηλώνεται επίσης ότι
είναι εποχική επιχείρηση κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1545/1985 (Α’ 91),
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα,
τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη
απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική
απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
iv) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι εποχικά εργαζόμενος του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
v) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης,
μόνο για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση - εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια
άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουριστικό και
επισιτιστικό κλάδο,
vi) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες
οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
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vii) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των
επιχειρήσεων - εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον
δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα
επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για
τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,
iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος,
ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.
iv) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως εποχικά εργαζόμενος χωρίς
δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, ελέγχεται και
διασταυρώνεται από τα αρχεία του ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της
αίτησής τους. Ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια
άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της
επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης
εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η
συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία
δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.
Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που εντάσσονται
στο τρίτο εδάφιο της περ. α) του άρθρου 2Α, οι επιχειρήσεις του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου μπορούν να αιτηθούν την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο
ανοιχτό πρόγραμμα της παρούσας μετά την πρόσληψή τους, κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω».
Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. Ε της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’
3526).
Άρθρο 7
Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις
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1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 της παρούσας,
πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών.
2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη
διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 5 της παρούσας και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις
εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του
προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος
αναζητούνται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 10 της παρούσας.
Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι
για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η παρ. 1 του άρθρου 6
στοιχεία ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχεία γ του Γ.Κ.Π.Δ.
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που
εντάσσονται στο πρόγραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική
παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη
συλλογή τους.
Άρθρο 9
«1. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που
εντάσσονται στο πρόγραμμα καθώς και της επιδότησης των διακοσίων (200) ευρώ επί του
καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι ή εποχικά
εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο,
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όπως ορίζονται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η καταβολή της επιδότησης των διακοσίων (200) ευρώ γίνεται με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων-εργοδοτών. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της
καταβολής.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων εργοδοτών σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων επιχειρήσεων
εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία
εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού
του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με
IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό
ποσό ανά δικαιούχο -εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος
προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή
κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ.
Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698,
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς
των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της
πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού
με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του
Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη
ΔΙΑΣ ΑΕ.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό
κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
επόμενη πληρωμή.
7. Για την πληρωμή της επιδότησης των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ, η ειδική εντολή
πληρωμής της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με
την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
10. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα
ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait)
της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.».
Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. ΣΤ της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57150 της 2/2.8.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (Β’ 4261)» (Β’
3526).
Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα
πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------773. ΑΠΟΦΑΣΗ YΠOYPΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Aριθμ. 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)
Για τις λοιπές τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ. σχόλια
υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"
(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και
άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄86).
4. Το άρθρο δωδέκατο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
(Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
5. Τις παρ. 1, 2, 4 του άρθρου δέκατου, υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της
υποπαρ. 2Ε του άρθρου ενδέκατου, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020
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Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83).
6. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
7. Τις παρ. 1, 2, 4 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
8. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
9. Την υπ’ αρ. οικ. 23103/478 κοινή απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ 2274).
10. Την υπ’ αρ. 21036/1737/2-6-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών
Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα
που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» (Β΄
2141).
11. Την υπ’ αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1208) «Παράταση
της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του" (Α΄ 55)», όπως ισχύει.
12. Την υπ’ αρ. οικ. 17787/520/8-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1778)
«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).
13. Την υπ’ αρ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2083) «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)».
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14. Την υπό στοιχεία Α. 1053/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949), όπως ισχύει.
15. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950).
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 915).
17. Την υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη
(ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078).
18. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
19. Το άρθρο 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.
20. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το
άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
21. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).
22. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
23. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄119).
24. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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25. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄123).
26. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθρο 5
και 7 του α.ν. 547/1937 (Α΄ 98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄ 35), άρθρο 3 του β.δ.
14-8/8-9-1950 (Α΄ 202), παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθρο 18 του π.δ.
8-4/1932 (Α΄ 114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις υπ’ αρ. {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.
28. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα 8
και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
29. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της
αγοράς εργασίας» (Α΄ 299).
30. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
31. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
32. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων
Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
33. 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) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88),
34. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),
35. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων
επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
36. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της
οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με
το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
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37. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
38. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄
138).
39. Τα άρθρο 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
40. Την παρ. 1 του άρθρου 31, του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.
4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
41. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013- 2016» (Α΄ 222).
42. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α΄ 107),
43. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
44. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με τις παρ. 1-7 του
άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
45. Την υπ’ αρ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 4173).
46. Την υπ’ αρ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί
καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων
(ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ.
989/1.9.1980 (Β΄ 905) και υπ’ αρ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του Υπουργού
Εργασίας.
47. Την υπό στοιχεία Ε5/1303/3-3-1986 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
48. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
49. Την υπό στοιχεία Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 453).
50. Την υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 κοινή 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,
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Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε5/1258/86 κοινής
υπουργικής απόφασης 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).
51. Την υπ’ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και
Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών
σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
52. Την υπό στοιχεία 139931/Κ1/8-9-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
«Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
53. Την υπ’ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β΄ 491), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 60615/ Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/117-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
54. Την υπό στοιχεία Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της
Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β΄ 2117).
55. Την υπό στοιχεία Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση
«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ7/35243/Δ4/
6-3-2019 όμοιά της (Β΄ 866).
56. Την υπ’ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής
Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν.
3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ,
σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι
υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
57. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 66).
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58. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και
2007, με την οποία η χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την
τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
59. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
60. Την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 3520)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄
3751/10-10-2019), υπό στοιχεία 54286/Δ1.17642/ 21-11-2019 (Β΄ 4293), υπό στοιχεία
12338/Δ1.4372/ 12-3-2020 (Β΄ 854), υπό στοιχεία 13031/Δ1.4551/ 23-3-2020 (Β΄ 994),
υπό στοιχεία 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β΄ 1131), υπό στοιχεία 13564/Δ1.4770/ 30-32020 (Β΄ 1161), υπό στοιχεία 14638/Δ1. 4991/ 9-4-2020 (Β΄ 1424), υπό στοιχεία
17239/Δ1.5936/ 4-5-2020 (Β΄ 1695) υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία
22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β΄ 2278), υπό στοιχεία 22804/ Δ1. 7772/12-6-2020 (Β΄ 2273),
υπό στοιχεία 27759/ Δ1.9161/8-7-2020 (Β΄ 2780) και ισχύει.
61. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των
οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
62. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
63. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις
επεξεργασίες που θεσπίζονται.
64. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (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, ως εξής:
1. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παρ. 14.17, ως εξής:
«14.17. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) επιχειρήσεις-εργοδότες,
οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων
εργασίας και στο πλαίσιο του προγράμματος να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες
προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του νέου εντύπου «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν.
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1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, με την
οποία δηλώνουν:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα,
τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να
υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή
ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή
ημερομισθίου αυτού,
iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της
επιχείρησης για την περίπτωση μακροχρόνια ανέργου,
v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες
οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
vi) ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με βάση τα προβλεπόμενα στην
οικεία κοινή υπουργική απόφαση.
Στη συνέχεια οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί,
υποχρεούνται, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της
αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για κάθε νέα πρόσληψη εγκεκριμένου ωφελούμενου που επιθυμούν να
εντάξουν στο πρόγραμμα, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή σε αυτό. Σε
αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η αίτησή τους λογίζεται ως μη
γενόμενη, ενώ σε μη επιλογή του ειδικού πεδίου στο έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η πρόσληψη θα διενεργείται εκτός του προγράμματος.
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπό στοιχεία
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, ως εξής:
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων», ως εξής:
(Ακολουθεί Υπόδειγμα)
Άρθρο τρίτο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
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Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
----------.---------774. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 39363/1537 της 30/30.9.2020
«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)
Για τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της παρούσας βλ. την υ.α.
43889/1815/2020 «Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ.
37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών
υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 4750), κατωτ. αριθ. 855.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), όπως 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 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID‐
19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 137).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους ‐ Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
15. Την υπό στοιχείαΥ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13‐9‐2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).
17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23‐3‐2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID‐19» (Β’ 993).
18. Την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8‐5‐2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα
στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων‐εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19
και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779).
19. Την υπ’ αρ. 14556/448/07‐04‐2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, ως προς την οργάνωση χρόνου εργασίας και της
άδειας ειδικού σκοπού 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΄ 1208), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με τις υπ’ αρ. 16135/499/ 23‐04‐2020 (Β’ 1566), 20788/610/29‐05‐2020
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(Β΄ 2083), οικ. 26308/768/30‐6‐2020 (Β’ 2684), οικ. 30742/1002/ 28‐7‐2020 (Β’ 3148),
οικ. 36124/1194/11‐09‐2020 (Β΄ 3945) όμοιές της.
20. Την υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Καθορισμός έννοιας “ευπαθών ομάδων
εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του
COVID‐19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161)» (Β΄ 4011).
21. Την υπ’ αρ. οικ. 37508/2029/23‐9‐2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
22. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020 πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί,
για τις περιπτώσεις β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 55), όπως ισχύει. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον ΑΛΕ 2910601058 του Ε.Φ. 1023‐711‐0000000 «Γενικές κρατικές δαπάνες
του Υπουργείου Οικονομικών», αποφασίζουμε:
Τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού
τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που
ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ.
37095/1436/17.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4011). Ειδικότερα, κατά τα
οριζόμενα 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 Π.Ν.Π.
της 22.08.2020 (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 αυτού, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες»
διακρίνονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 4011) στις κατηγορίες:
1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».
1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου».
Εργαζόμενοι που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ευπαθείς ομάδες της
κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου» θεωρείται αυτόματα ότι ανήκουν στην
κατηγορία 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».
Άρθρο 2
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Μέτρα στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες –
Διαδικασία εφαρμογής μέτρων προστασίας αυτών
Α. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου»
1. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού
κινδύνου» δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την
εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
2. Για την εφαρμογή της περ. 1 της παρούσας παραγράφου, το αίτημα του εργαζόμενου
πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως
τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου.
3. Εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον εργοδότη του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 37095/1436/17.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4011),
προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου».
4. Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου‐αιτούντα της περ. 1 της
παρούσας παραγράφου, εφόσον τα καθήκοντά του δύνανται να εκτελούνται εξ
αποστάσεως.
5. Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, κατά τα ανωτέρω,
ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή
ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της
επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου‐ αιτούντα σε
άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του,
τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να
αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για
σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει
εγγράφως προς τον εργοδότη του. Για την εφαρμογή της παρούσας ως «κοινό» νοούνται
τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.
6. Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες που ορίζονται διαδοχικά στις
ανωτέρω περ. 4 και 5, ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο‐αιτούντα, που ανήκει σε
ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής αυτών και θέτει σε αναστολή τη
σύμβασης εργασίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ως ύστατο
μέτρο προστασίας της υγείας αυτού.
Για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους της άνω
παρ., βλ. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφ. Δ της υ.α. 48713/1232/2020 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937.
Β. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου»
Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου
κινδύνου» δύνανται να υπαχθούν αναλόγως στα μέτρα στήριξης όπως αυτά ορίζονται στις
περιπτώσεις 1 έως 5 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
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Γ. Γενικά μέτρα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν
υποβάλλει αίτημα για εργασία με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης
υποχρεούται, στη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας, βάσει της εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για την
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όσο και των ειδικότερων κανονιστικών διατάξεων που
ρυθμίζουν ζητήματα εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας, όπως τήρηση αποστάσεων και
χρήση μάσκας, σε εργασιακούς χώρους, ανά κλάδο και τόπο οικονομικής δραστηριότητας.
Άρθρο 3
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.1.
«Άτομα Υψηλού κινδύνου»
Οι επιχειρήσεις ‐ εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότης (ΚΑΔ), κατά τα οριζόμενα στην περ. 6 της παρ. Α του άρθρου 2, θέτουν τις
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας
1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο
εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., όπως
ισχύει, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3, του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφόσον δεν έχουν
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται ανά μήνα κατ΄ αναλογία των ημερών
κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με
βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική
κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί
σε αναστολή.
3. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε 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 την φορολογική διοίκηση και
το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων ‐ εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού
σκοπού από τους εργαζόμενους ευπαθών ομάδων
1. Οι επιχειρήσεις ‐ εργοδότες της περ. 6 της παρ. Α του άρθρου 2 υποχρεούνται να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στις αρχές του επόμενου μήνα, με την οποία
δηλώνουν:
α) τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου», των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή,
β) την αδυναμία εφαρμογής των περ. 4 και 5 της παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας.
Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν στην έδρα της επιχείρησής τους όλα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 2, συμπεριλαμβανομένου του προσκομισθέντος ιατρικού
πιστοποιητικού, για δύο (2) έτη από την έναρξη αναστολής της σύμβασης εργασίας των
εργαζομένων ευπαθών ομάδων.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση,
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άμεσα στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς
τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού
κινδύνου» και τίθεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services. gov.gr) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και
του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Στην περίπτωση που κατά το παρελθόν είχε τεθεί η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή
λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID ‐19 παρ, δεν
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν
τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο Α1 και στο κεφάλαιο Β΄ της
υπ’ αρ. οικ. 17788/346/2020 (Β΄ 1779) κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 6
Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της
από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) όπως ισχύει
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
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κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21
αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων –
Υγείας Aριθμ. 5648/120 της 5/6.2.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-92020 (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. 39363/1537/30-92020 (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. 39363/1537/30-92020 (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. 39363/1537/30-92020 (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
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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.»
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
----------.---------775. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 102885
της 1/1.10.2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 50370/20.5.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Δήλωση δεδομένων τιμών
στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής” (Β΄ 1966)» (Β’ 4275)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δέκατου έκτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86),
β. της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
“Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186),
γ. του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192)
και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.
2. Την ανάγκη προσθήκης επιπλέον κωδικών προϊόντων στην ψηφιακή πλατφόρμα eΚαταναλωτής και παράτασης ισχύος της υπ’ αρ. 50370/20-5-2020 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή
πλατφόρμα e-Καταναλωτής» (Β΄ 1966), λόγω της συνέχισης των ειδικών συνθηκών που
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απαιτούν ρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς και ενίσχυση της διαφάνειας των τιμών στα
αγαθά προς όφελος των καταναλωτών και αποφυγή των φαινομένων της αισχροκέρδειας,
στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπ’ αρ. 102917/1-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υπόχρεων αποστολής δεδομένων τιμών, των προϊόντων και της
διαδικασίας αποστολής δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής,
καθώς και την κλιμάκωση των διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση μη υποβολής ή
υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Η καταγραφή των τιμών αποσκοπεί αφενός στην
ενημέρωση των καταναλωτών και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησης
βασικών ειδών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Άρθρο 1
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών είναι όλες οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων
(Super Market) που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, υπερέβαινε
τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Προϊόντα για τα οποία αποστέλλονται δεδομένα τιμών
1. Οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία απαιτείται αποστολή δεδομένων τιμών είναι
οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Οι κωδικοί προϊόντων δύνανται να ανανεώνονται περιοδικά, με βάση τις πωλήσεις
τους και τις εποχικές ανάγκες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να ανανεώνεται/ διευρύνεται η λίστα των αγαθών
με τις τιμές διάθεσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά
επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους ισχύοντες κωδικούς προϊόντων.
Άρθρο 3
Διαδικασία αποστολής τιμών
1. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν τα δεδομένα τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα
e-Καταναλωτής που αποτελεί ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία «Οργανισμός
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ». Η διασύνδεση των αλυσίδων λιανικής γίνεται μέσω
του πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς αρχείων (sftp), στη διεύθυνση https://e312

katanalotis.gov.gr με κλειδί δημόσιας κρυπτογράφησης, το οποίο δίνεται σε κάθε αλυσίδα
επιχειρήσεων από τη ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Τα στοιχεία της επιχείρησης που δηλώνονται είναι:
α) Επωνυμία
β) ΑΦΜ
γ) Έδρα.
3. Για τη δήλωση των προϊόντων, απαιτούνται τα εξής στοιχεία:
α. ο κωδικός αριθμός προϊόντος,
β. το όνομα με το οποίο το προϊόν εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,
γ. η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, των
προωθητικών ενεργειών προμηθευτών, εξαιρουμένων των εκπτώσεων από τα
προγράμματα πιστότητας,
δ. η τιμή προϊόντος, όπως εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,
ε. η κανονικοποιημένη τιμή στη βασική μονάδα μέτρησης, κιλά για στερεά, λίτρα για
υγρά,
στ. το αναγνωριστικό συγκεκριμένου καταστήματος για την περίπτωση που οι τιμές
διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα της αλυσίδας. Στην περίπτωση που η τιμή
προϊόντος είναι κοινή για όλα τα ιδιόκτητα καταστήματα είναι δυνατό να προστεθεί η
ένδειξη «All» στη στήλη των τιμών.
4. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα του eΚαταναλωτή καθημερινά για τα στοιχεία της παρ. 3. Η ενημέρωση αφορά στην
προηγούμενη ημέρα και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της επόμενης
ημέρας.
5. Για τα προϊόντα του άρθρου 2, οι υπόχρεες επιχειρήσεις δύνανται να αναρτούν στην
ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής προωθητικές ενέργειες με ψηφιοποιημένα φυλλάδια
προσφορών.
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης αποστολής τιμών
Η υποχρέωση αποστολής τιμών προϊόντων ισχύει έως και τις 29-3-2021.
Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης
1. Η ΓΓΕκΠΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων
του άρθρου 1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των τιμών των προϊόντων αποτελούν
πληροφοριακά δεδομένα της ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με
ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό
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προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς
του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).
2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δύναται:
α. να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1,
β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου,
γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν
προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,
δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν
σχετικού αιτήματός της.
Άρθρο 6
Ύψος προστίμου ανά παράβαση
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 1 με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου
έκτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και της παρούσας, επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:
α. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται
από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.0000) ευρώ έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια
(250.000.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης
προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ.
β. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται
από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ένα (250.000.001) ευρώ έως πεντακόσια εκατομμύρια
(500.000.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης
προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) ευρώ έως
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται
από πεντακόσια εκατομμύρια ένα (500.000.001) ευρώ και άνω, σε περίπτωση μη υποβολής
ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από πενήντα
χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 34077/30-3-2020 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή
του άρθρου εικοστού πρώτου της 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΄
1116).
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(Ακολουθεί Παράρτημα)
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------776. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61419 της 1/1.10.2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στον Δήμο 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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 8 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).
----------.---------777. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.57670
της 15.9/2.10.2020 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και
σύσταση οργανικής θέσης εξειδικευόμενου ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων» (Β’ 4294)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»
(Α΄123).
3. Το άρθρο 42 του ν.3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄287).
4. Το άρθρο 4 του ν.4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της
διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
5. Το άρθρο 6 του ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύει.
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6. Την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄43).
7. Το άρθρο 38 του ν.4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110).
8. Το άρθρο 8 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»
(Α΄83).
9. 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).
10. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65).
12. Την υπό στοιχεία Δ1γ.οικ.2337/15-1-1986 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση
θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/53, Στρατιωτικά ιδ.
Δικαίου (Β΄12).
13. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α΄48).
14. Το υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
15. Την υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας,
Βασίλειο Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3105), όπως ισχύει.
16. Το υπ’ αρ. π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄155).
17. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3299).
18. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/1-7-2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση
στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας» (Β΄ 2857).
19. Την υπ’ αρ. 40762/18-5-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας.
20. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 14ης/ 4-5-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
21. Το πρακτικό της 118ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ της 1ης Ιουλίου 2020 (θέμα 2ο).
22. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 45936/17-7-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
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23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και στους
προϋπολογισμούς των φορέων, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας
Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Δ1γ.οικ.2337/ 15-1-1986
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄12), σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού για
εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Η ανωτέρω κατάργηση της θέσης θα υλοποιηθεί, όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση τυχόν
ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για τη λήψη
ειδικότητας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------778. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
101814 της 29.9/2.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ 2014-2020”». (B’ 4311)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/ 16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών
υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 121).
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7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42
του ν. 4314/2014» (Β΄ 2473), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014)10175/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη».
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως
εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4593/02-7-2020 εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΕΚ.
11. Το υπ’ αρ. 4187/09-9-2020 έγγραφο και τα από 10-9-2020, 15-9-2020 και 18-9-2020
συμπληρωματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης, καθώς και το υπ’ αρ. 4451/21-9-2020 συμπληρωματικό έγγραφο περί αίτησης
έγκρισης υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».
12. Το υπ’ αρ. 99010/22-9-2020 ενημερωτικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 100008/24-9-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Κρήτη
2014-2020».
14. Την υπ’ αρ. 80668/29-7-2020 υπουργική απόφαση για την τεχνική προσαρμογή των
ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα»,
«Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο
Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια» (Β΄ 3289).
15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ως ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα
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ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

289,36%

2

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

161,47%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
δεν μπορεί να υπερβεί το 167,96% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
----------.---------779. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202 της 24.9/2.10.2020
«Σύσταση επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των
φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές
δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» (Β’ 4321)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 28 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας’’ (A΄
157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Έκτακτα μέτρα για
την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και
την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020’’ (Α΄ 161) και άλλες
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177).
β. Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
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πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
γ. Του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (B' 3958).
δ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
ε. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
στ. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
η. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ι. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ια. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).
2. Την ανάγκη προστασίας από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού.
3. Την υπό στοιχεία οικ. 36564/1980/15-9-2020 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
1. Συνιστάται «Επιτροπή Προστασίας Ευπαθών Ομάδων» με σκοπό την προστασία από
τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
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(Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:
α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19 στις δομές αυτές,
β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι
για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό
Covid-19 των φιλοξενούμενων στις ανωτέρω δομές,
γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια προς τούτο
όργανα, καθώς και
δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή
την τροποποίηση των ισχυόντων προκειμένου για την προστασία των ευπαθών ομάδων,
στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.
2. Μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων είναι:
α) ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
γ) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
δ) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη,
ε) ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
στ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ζ) ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
3. Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής
Πρόνοιας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μέχρι την
επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και κοινοποιείται εντός της ίδιας αποκλειστικής
προθεσμίας με ηλεκτρονικά μέσα στα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
και ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Τα μέλη και ο
Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και ασκούν τις αρμοδιότητές
τους αμισθί.
Άρθρο 2
Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας
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1. Συνιστάται «Επιτροπή Εποπτείας» με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των
μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των
φιλοξενουμένων σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:
α) η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω μέτρων,
β) η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές
φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την εξέλιξη της διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19, προκειμένου για την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας,
γ) η ενημέρωση σχετικά της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων του άρθρου 1.
2. Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας είναι:
α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως
Πρόεδρος, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον οποίο ορίζει με
απόφασή του ο Πρόεδρος του Οργανισμού αυτού,
γ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας,
δ) ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο
Διοικητής της Αρχής αυτής,
ε) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
στ) ένας εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο οικείος
Περιφερειάρχης.
3. Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιτροπής Εποπτείας σύμφωνα με την παρ. 2,
στις οποίες απαραιτήτως αναγράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
οριζόμενου μέλους, εκδίδονται μέχρι την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και
διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, στον
αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο οποίος, εντός της ίδιας ημέρας ή το αργότερο εντός της επομένης, εκδίδει
απόφαση, με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Εποπτείας. Η απόφαση συγκρότησης
κοινοποιείται εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας με ηλεκτρονικά μέσα στα μέλη
της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε
εβδομάδα. Τα μέλη και ο Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και
ασκούν τις αρμοδιότητές τους αμισθί.
4. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του κάθε Περιφερειάρχη σύμφωνα με την
περίπτωση στ΄ της παρ. 2, και εντός της ίδιας ημέρας, η απόφαση αυτή κοινοποιείται με
κάθε πρόσφορο μέσο στον ορισθέντα εκπρόσωπο και με επιμέλεια του τελευταίου σε όλες
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τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που
λειτουργούν εντός της οικείας Περιφέρειας. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της κάθε
Περιφέρειας, ως μέλος της Επιτροπής Εποπτείας, είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 56435/14.9.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3958), ο οποίος, πέραν της προβλεπόμενης στην
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 20 υποχρέωσής του να ενημερώνει αμελλητί τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, την ίδια υποχρέωση
αμελλητί ενημέρωσης υπέχει και έναντι του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας. Η
υποχρέωση αυτή ενημέρωσης αφορά στις περιπτώσεις που δίδεται θετική απάντηση στις
υπ’ αρ. 3 και 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 11 της ανωτέρω υπ’
αρ. 56435/14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης. Προς τούτο, ο ορισθείς εκπρόσωπος
της κάθε Περιφέρειας με την κοινοποίηση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, της απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη προς τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές
κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, επισημαίνει ρητά την υποχρέωσή τους να τον
ενημερώνουν αμελλητί για τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου,
τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν διαπιστώνεται ότι
έχει δοθεί θετική απάντηση στις υπ’ αρ. 3 και 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του
Παραρτήματος 11 της υπ’ αρ. 56435/ 14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας που εκπροσωπούν φορείς, αρμόδιους για τη
διενέργεια ελέγχων τήρησης των μέτρων που ισχύουν για την ασφαλή λειτουργία των
Μ.Φ.Η. και των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, συλλέγουν
πληροφορίες από τους ανωτέρω ελεγκτικούς φορείς που εκπροσωπούν, αναφορικά με τους
ελέγχους που πραγματοποιούνται στις ανωτέρω δομές. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η
Επιτροπή συγκροτεί σχετικό αρχείο, το οποίο διαβιβάζει, ανά τακτά διαστήματα, στην
Επιτροπή του άρθρου 1, συνοδευόμενο από υπόμνημα με διαπιστώσεις της, αξιολόγηση
της εξέλιξης διασποράς του ιού στις ανωτέρω δομές και προτάσεις της.
----------.---------780. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927 της 2/2.10.2020 «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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484),
κατωτ. αριθ. 809 και από την έναρξη ισχύος αυτής).
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----------.---------781. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939 της 2/2.10.2020 «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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 10 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).
----------.---------782. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940 της 2/2.10.2020 «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’ 4326)
(Καταργήθηκε από την παρ. 12 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).
----------.----------783. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933 της 2/2.10.2020
«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)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020
και Δ1α/Γ.Π.οικ.60019/29.9.2020 (Β’ 4213), έως τις 12.10.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
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, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 1.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.61932/2.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 2.10.2020 έως και τις 12.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Σκαραμαγκά στη θέση «Προβλήτα 4» του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου
που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή
φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων
υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των
εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), καθώς και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων,
που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών
υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
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εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
τον Δήμο Χαϊδαρίου και την Περιφέρεια Αττικής προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------784. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β2α,
Β1α/57429 της 29.9/5.10.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86).
3. Τον ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 31).
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4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Κυβέρνησης, Υπουργών,

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299).
10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/57187/17-09-2020 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ύψους εκατόν
δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00€) ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις
του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023711- 0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 143).
11. Το από 16-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου Υπουργού
Υγείας και το από 17-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.ΚΕ.Α.
12. Την αναγκαιότητα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Ε.ΚΕ.Α. για πρόσληψη
επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού,
αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας με το
ποσό των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00€) από τον κρατικό προϋπολογισμό,
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και στο
άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Το χορηγηθέν ποσό θα διατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ως
επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας προμηθειών, πρόσληψης
προσωπικού, αγοράς υλικών, αντιδραστηρίων και μέσων προστασίας, στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
-----------.------------
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785. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
101798 της 29.9/5.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014 – 2020”» (Β’ 4333)
Βλ. για συναφείς ρυθμίσεις και την υ.α. 112928/2020 «Τροποποίηση των ποσοστών
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020”» (B’ 4798), κατωτ. αριθ. 863, με
την οποία τροποποιήθηκε το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01
σε 174,3% και το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01Σ σε
160,1%.
Βλ. για συναφείς ρυθμίσεις και την υ.α. 25305/2021 «Τροποποίηση των ποσοστών
δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και “Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”» (Β΄ 893), κατωτ. αριθ. 1158, με
την οποία τροποποιήθηκε το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01
σε 173,51% και το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01Σ σε
145,64%.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 (Α΄ 265), Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 297), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών
υπουργών και υφυπουργών (Α΄121).
7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 18.11.2015) υπουργική απόφαση
για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με
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την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα
το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 /18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί
έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως
εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4812/09.07.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ
των ΕΚ.
11. Το υπό στοιχεία 5233/1579Α1/28.09.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αίτησης
αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
12. Το υπ’ αρ. 101574/29-09-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 101623/29.09.2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020»
ως ακολούθως:
Άξονας

Τίτλος Άξονα

01
01Σ

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
176,1%
159,8%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το
171,44% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση θα
καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.
330

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
-----------.---------786. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. 2574 της
21.9/5.10.2020 «Έγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του έκτακτου επικουρικού
προσωπικού των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2020» (Β΄ 4345)
-----------.------------

787. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Αριθμ. 4384
της 23.9/5.10.2020 «Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων καθώς και ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου
του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το Δ΄ Τρίμηνο (Οκτώβριος –
Δεκέμβριος) του έτους 2020» (Β΄ 4350)
-----------.-----------788. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ. 161751 της
23.9/5.10.2020 «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β΄ 4361)
-----------.------------

789. ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 42292 της 17.9/5.10.2020
«Ορισμός τόπου των πολιτικών συνεδριάσεων του Μονομελούς και Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης» (Β’ 4361)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του
άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
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π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το υπ’ αρ. 573/3.9.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία
πραγματοποίησης των πολιτικών συνεδριάσεων του Μονομελούς και Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων διασφάλισης
της δημόσιας υγείας για τον COVID-19 και ζητείται να παραχωρηθεί το ακροατήριο του
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά την ημέρα Τετάρτη εκάστης εβδομάδας, για όσο
διάστημα κριθεί αναγκαίο.
4. Το υπ’ αρ. 762/2.9.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο
Αλεξανδρούπολης από το οποίο προκύπτει συμφωνία για παραχώρηση του ακροατηρίου
του εν λόγω δικαστηρίου κατά την ημέρα Τετάρτη εκάστης εβδομάδας και για όσο χρονικό
διάστημα κριθεί τούτο απαραίτητο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πολιτικές
συνεδριάσεις του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως τόπο των πολιτικών συνεδριάσεων του Μονομελούς και Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, το ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης
επί της οδού Ζαρίφη αρ. 2, κατά την ημέρα Τετάρτη εκάστης εβδομάδας και για όσο
διάστημα κριθεί απαραίτητο, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων διασφάλισης της
δημόσιας υγείας για τον COVID-19.
Η πράξη αυτή παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί και με κοινοποίηση στους
δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της στην
είσοδο του δικαστικού καταστήματος.
----------.---------

790. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Φ.153/130532/Α5 της 29.9/5.10.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997”
(Β’ 272)» (Β’ 4374)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/ 1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση
των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
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άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με το
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 όπως αυτή προστέθηκε
με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019.
5. Τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3432/ 2006 (Α΄ 14).
6. Tις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71 Α’).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 20-2-2007 (Β΄ 272) απόφασης της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του
εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. 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).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/493/129148/Β1/28-9-2020 εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/2007 απόφασης της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β΄ 272), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ως ακολούθως:
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται η φράση «Ειδικά για τις
εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν
προκύψει από την πανδημία του COVID-19, οι γραμματείες των οικείων σχολών ή
τμημάτων πρέπει να δίνουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της
αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και
απόδειξη παραλαβής».
Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών της ειδικής κατηγορίας των
Αλλοδαπών- Αλλογενών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
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791. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Φ.153/130546 /Α5 της 29.9/5.10.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/143554/Β6/ 1211-2010 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων
“Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία ‘των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες’,
σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)” (Β΄ 1794), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’
4374)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
4. Την υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 358) όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Φ.153/146145/ Α5/2019 (Β΄ 3557) όμοια.
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/ 2010 απόφασης του Υφυπουργού
Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων
από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)» (Β΄ 1794) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής,
με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 υπουργικής απόφασης
«Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του
συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1106
και Β΄ 1501).
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8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 απόφασης του Υφυπουργού
Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α
του ν. 4186/2013 (Α'193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019 (Α'70)» (Β΄ 345) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/ 56061/Α5/14-5-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα
Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853).
10. To π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 31) όπως ισχύει.
11. 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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/492/129150/Β1/28-09-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/ Β6/12-11-2010 (Β΄ 1794) απόφασης
του Υφυπουργού Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 5 «Ειδικά για τις εγγραφές του
ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την
πανδημία του COVID-19, οι γραμματείες των οικείων σχολών ή τμημάτων πρέπει να
δίνουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των αναφερόμενων στην
ανωτέρω παράγραφο 1 εγγράφων (αίτησης, δικαιολογητικών, φωτογραφιών και
αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) από τους επιτυχόντες με συστημένη
επιστολή και απόδειξη παραλαβής».
Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών της ειδικής κατηγορίας των
υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
----------.----------
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792. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 110674
ΕΞ 2020 της 1/5.10.2020 «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες
του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)»
(Β΄ 4381)
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
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. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
9. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών
προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 74 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
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που τηρείται αρμοδίως στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
(εφεξής: το Σύστημα).
Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από τον
αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr), με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον αιτούντα στην «Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την
εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
Το Σύστημα ελέγχει:
α) αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο,
β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) αν ο αιτών έχει αποβιώσει.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν
μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ
εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι
απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει
αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο
ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης».
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται.
4. Το Σύστημα διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο που αφορά τη λήψη συνεισφοράς του
Δημοσίου από τον αιτούντα στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
5. Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν.
4605/2019, εμφανίζεται το μήνυμα «Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι λαμβάνετε ήδη
συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, και ως εκ τούτου δεν μπορείτε
να υποβάλετε αίτηση στον ν. 4714/2020» και η διαδικασία ολοκληρώνεται.
6. Το Σύστημα ελέγχει:
α) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής
αποθήκευσης.
β) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την
οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων, το Σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέας
αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την επεξεργασία της προσωρινά αποθηκευμένης.

337

8. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής που είναι ενεργή,
το Σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την επισκόπηση της αίτησης.
9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή
αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής που έχει ακυρωθεί, δημιουργείται αυτόματα νέα
αίτηση από το Σύστημα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός
ταυτοποίησης στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ-συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της
αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία
Δημιουργίας Αίτησης», «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου» και «Εκτιμώμενη Ημερομηνία
Λήξης Σταδίου».
10. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:
«Για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα
λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης
άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση του
απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και
του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται
η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4714/2020
όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς
και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων μου, τα
οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην
κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας
επιδότησης των οφειλών μου».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον αιτούντα η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
11. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ
εάν ασκεί επιτήδευμα).
β) Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και
εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).
12. Το στοιχεία αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών απεικονίζονται στην
Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται για
καθένα από τα μέλη της οικογένειας τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. AMKA.
3. Όνομα.
4. Επώνυμο.
5. Πατρώνυμο.
6. ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
7. Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
8. Ένδειξη πληττόμενου από κορωνοϊό («Ναι»/«Όχι»).
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Το πεδίο 7 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν δήλωσης άρσης
απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 8 συμπληρώνεται επίσης
αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 5
της παρούσας, κατόπιν συναίνεσης από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας για την
άντληση των στοιχείων που αφορούν τον χαρακτηρισμό του ως πληττόμενου.
Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που αφορούν στον/
στην σύζυγο ή/και στα εξαρτώμενα μέλη, προστίθενται μετά την άρση του απορρήτου από
το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και την άντληση των στοιχείων, σε επόμενο στάδιο.
13. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - (ΑΑΔΕ):
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους και
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη
έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της
κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη
άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει
υποχρέωση υποβολής.
14. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Ακίνητη
Περιουσία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ
2. Φορολογικό Έτος
3. ΑΤΑΚ.
. Διεύθυνση ακινήτου.
4.1. Νομός.
4.2. Περιοχή.
4.3. Διεύθυνση
4.4. ΤΚ.
4.5. Χώρα.
5. Ένδειξη ΑΠΑΑ.
6. Κατηγορία ακινήτου.
7. Όροφος.
8. Κτίσμα.
8.1. Επιφάνεια.
8.1.1. Κύριοι χώροι.
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8.1.2. Βοηθητικοί χώροι.
8.2. Είδος δικαιώματος.
8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
9. Οικόπεδο.
9.1. Επιφάνεια.
9.2. Επιφάνεια κτίσματος.
9.3. Είδος δικαιώματος.
9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
10. Φορολογητέα αξία.
11. Αξία ακινήτου.
12. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).
Τα στοιχεία 1 έως 10 της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» ανακτώνται από τη βάση
δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη Δήλωση ΕΝΦΙΑ
- Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του ν. 4223/2013 και αφορούν στα ακίνητα
του πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων». Το στοιχείο
11 υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα και το στοιχείο 12 δηλώνεται από τον χρήστη.
15. Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Εισόδημα»
που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος οικογένειας.
3. Φορολογικό έτος.
4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.
16. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα στοιχεία του
αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω
των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων
του.
17. Ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης, καταχωρίζει υποχρεωτικά στο Σύστημα:
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του:
α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Τηλέφωνο.
2. Δηλώνει τον/ την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα υποβολής
δήλωσης Ε1, εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση.
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3. Τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ εφόσον υπάρχει ή ΑΜΚΑ σε αντίθετη
περίπτωση) που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1.
18. Επιπρόσθετα, ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία τυχόν πληρεξούσιου συμβούλου που
έχει συμπράξει κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου
απεικονίζονται στην ενότητα «Πληρεξούσιος Σύμβουλος» της Καρτέλας «Βασικά
Στοιχεία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Όνομα.
3. Επώνυμο.
4. Πατρώνυμο.
5. ΙΒΑΝ Λογαριασμού.
6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Τηλέφωνο.
19. Ο αιτών δηλώνει στην ενότητα «Κύρια Κατοικία» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία»,
την κύρια κατοικία του, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο του ακινήτου (μονοκατοικία ή
διαμέρισμα) που αποτελεί την κύρια κατοικία του από τη λίστα ακινήτων που αντλήθηκαν
και τηρούνται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία».
20. Ο αιτών καταχωρίζει στην ενότητα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα
Εξωτερικού» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» του Συστήματος, τυχόν καταθέσεις και
επενδυτικά προϊόντα που βρίσκονται στην αλλοδαπή για τον ίδιο, τον/την σύζυγο ή/και τα
εξαρτώμενα μέλη.
Τα στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων απεικονίζονται στην Καρτέλα
«Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» που καταρτίζει το Σύστημα, στην
οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος Οικογένειας
3. Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.
4. Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά σε κατάθεση).
5. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
6. Κωδικός αριθμός.
7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8. Νόμισμα.
9. Ημερομηνία Αποτίμησης.
Σημειώνεται ότι η αξία των καταθέσεων και των επενδυτικών προϊόντων καταχωρίζεται
σε ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.

341

Η αξία τυχόν καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων που βρίσκονται στην αλλοδαπή
και αφορούν τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, επιβεβαιώνονται από το εκάστοτε
μέλος της οικογένειας κατά τη διαδικασία συνυποβολής της αίτησης.
21. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει
τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των
υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης
κατά το αρ. 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των παρ. 2-4 του
άρθρου 71 του ν. 4714/2020.
β) δεν έχω υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α’ 153), 61 έως
67 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62), ακόμα κι αν εξέπεσα από αυτές,
ούτε εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων.
γ) έχω καταχωρήσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα στο εξωτερικό που
βρίσκονται στην κατοχή μου, του/της συζύγου μου, των εξαρτώμενων μελών μου,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 75 του ν. 4714/ 2020.
δ) δεν έχω αποκτήσει μεταφορικά μέσα για ιδιωτική χρήση με αξία μεγαλύτερη των
80.000 € εντός της τελευταίας τριετίας.
3. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις
βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο
χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν.
4714/2020.
4. Εξουσιοδοτώ τους χρηματοδοτικούς φορείς για τη δημιουργία ειδικού, ακατάσχετου
και δεσμευμένου λογαριασμού για την εξυπηρέτηση της καταβολής της επιδότησης
Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4714/2020.
5. Συναινώ στον καταλογισμό αμοιβής τυχόν συμβούλου που θα επιλέξω για τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 75 του ν.
4714/2020.
6. Α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι επιτηδευματίας ή ότι ως επιτηδευματίας δεν έχω
λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή
Β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι επιτηδευματίας ή ότι ως επιτηδευματίας έχω λάβει στο
παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)».
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει τη δήλωση του σημείου 6Β, θα
πρέπει να καταχωρήσει στο Σύστημα υποχρεωτικά τα στοιχεία που προβλέπονται στην
Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος της υπ’ αρ. 104120/18-9-2020 (Β’ 4095) κοινής
υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».
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22. Ο αιτών επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια το Σύστημα
πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, το Σύστημα δεν επιτρέπει την οριστική
υποβολή της αίτησης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Ο αιτών δύναται να προβεί
στη διόρθωση της αίτησης και να επιλέξει εκ νέου την οριστική υποβολή της.
23. Με την οριστική υποβολή της αίτησης το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των
ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για τον
αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με την Καρτέλα
«Ακίνητη Περιουσία» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ.
2. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν
είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για
τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα
μέλη.
3. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας
«Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό
των 40.000 ευρώ.
4. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας
«Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
5. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της
Καρτέλας «Στοιχεία Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι μεγαλύτερο από το
προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης
«Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».
Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
24. Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχει ανάγκη άρσης απορρήτου συζύγου ή/και
εξαρτώμενων μελών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, πραγματοποιούνται από
το Σύστημα οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 3 και εφόσον ο έλεγχος αποβεί θετικός
η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο «Παροχή στοιχείων από Πιστωτές».
Σε περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, ο αιτών ενημερώνεται με
αναδυόμενο παράθυρο και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι για τη συνέχιση της
διαδικασίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη η παροχή συναίνεσης στην άρση του
φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.
Η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο «Άρση Απορρήτου Συζύγου/ Εξαρτώμενων
Μελών».
25. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης κάποιου μέλους της οικογένειας, ο αιτών
ενημερώνεται αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από τον/
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την σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη, 2 ημέρες και 5 ημέρες αντίστοιχα έπειτα από την
οριστική υποβολή της αίτησής του, καθώς και 1 ημέρα πριν την οριστική λήξη της
προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Άρθρο 3
Έλεγχος υπαγωγής του αιτούντα στους οικονομικά πληγέντες
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή / και εξαρτώμενα μέλη, το Σύστημα ελέγχει
εάν από τα στοιχεία που παρέχονται από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της
Φορολογικής διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει, ότι ο αιτών
ανήκει στις κάτωθι ομάδες οικονομικά πληγέντων από τον κορωνοϊό:
α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση,
δυνάμει του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και του
άρθρου 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος
μισθός, αφαιρουμένων τυχόν πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:
αα) για ποσά έως 1.000 ευρώ, ίση ή μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%),
ββ) για ποσά από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι
ποσοστιαίων μονάδων (20%) και
γγ) για ποσά υψηλότερα των 2.000 ευρώ, ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα ποσοστιαίων
μονάδων (30%), όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης από τον εργοδότη.
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του
άρθρου ογδόου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και όπως ισχύει, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου
2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές
δηλώσεις Φ.Π.Α.
γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση,
δυνάμει του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/ 2020 και όπως ισχύει.
δ) Φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, δυνάμει
του άρθρου δεύτερου της 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και όπως ισχύει.
ε) Εταίροι προσωπικών, ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί υποχρεωτικά ή/ και έχουν λάβει ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 8 της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
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4683/2020 και όπως ισχύει, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία της
φορολογικής διοίκησης.
στ) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ131/13.6.2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 2276), καθώς και του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», βάσει της υπ’ αρ. οικ.23103/478/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’
2274), οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των
συνεπειών της πανδημίας.
2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι ο αιτών δεν ανήκει
στους οικονομικά πληγέντες, η αίτηση απορρίπτεται και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα
«Δεν εντάσσεστε στους οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό. Η αίτησή σας
απορρίπτεται».
Άρθρο 4
Συνυποβολή στοιχείων συζύγου και εξαρτώμενων μελών
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται από
τον/την σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά
τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης
Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την
εισαγωγή των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν
μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ο
ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ
είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν
έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής
Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση
της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαδικασία συνυποβολής
ολοκληρώνεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
4. Το Σύστημα ελέγχει:
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α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε
κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε
κατάσταση οριστικής υποβολής.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την
οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας από
τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη.
6. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, το Σύστημα
επιτρέπει στον/στην σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη την επισκόπηση της αίτησης.
7. Ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν και ότι
συναινούν για τα παρακάτω:
«Για την υπαγωγή του αιτούντα στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν.
4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις
δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της
παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την
άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270)
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που
συνεπάγεται η συνυποβολή της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6
του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους
χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση
των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων
που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της
συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών του αιτούντα».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον/την σύζυγο ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη η
διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
8. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ για
τον/ την σύζυγο ή/ και των εξαρτώμενα μέλη:
α) στοιχεία για την επικαιροποίηση της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία»,
β) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους και
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία β, γ και δ αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη
έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, η αυτόματη
άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει
υποχρέωση υποβολής.
9. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία», με τα στοιχεία των
ακινήτων του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και την Καρτέλα
«Εισόδημα», με τα στοιχεία εισοδήματος του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.
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10. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από την ΑΑΔΕ και τα στοιχεία που έχουν
καταχωρηθεί από τον αιτούντα, ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν τα
κάτωθι στοιχεία:
α) Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού.
β) Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας.
γ) Εισόδημα.
11. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυποβολής της αίτησης, ο/η σύζυγος ή/και
τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των
υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης
κατά το αρ. 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
2. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις
βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο
χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν.
4714/2020».
Άρθρο 5
Προέλεγχος Επιλεξιμότητας
1. Με την οριστική συνυποβολή της αίτησης από τον/ την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα
μέλη, το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων
επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για όλα τα μέλη της οικογένειας.
Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν
είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για
τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα
μέλη.
2. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας
«Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό
των 40.000 ευρώ.
3. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας
«Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που κάποιος από του παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
4. Επιπλέον, το Σύστημα ελέγχει εάν ο/η σύζυγος ή/ και τα εξαρτώμενα μέλη ανήκει στις
ομάδες οικονομικά πληγέντων από τον κορωνοϊό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3
της παρούσας, σε περίπτωση που ο αντίστοιχος έλεγχος δεν έχει αποβεί θετικός για τον
αιτούντα.
5. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι κανένα από τα μέλη
της οικογένειας δεν ανήκει στους οικονομικά πληγέντες, η αίτηση απορρίπτεται και
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εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα «Κανένα μέλος της οικογένειάς σας δεν εντάσσεται στους
οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό. Η αίτησή σας απορρίπτεται».
Άρθρο 6
Άντληση Υποβληθέντων Αιτήσεων από Χρηματοδοτικούς Φορείς
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα στοιχεία αναφορικά με τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά, για τις οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας έχει
αποβεί θετικός.
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ οφειλέτη.
3. ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ.
4. Κατηγορία ακινήτου.
5. Επιφάνεια κτίσματος.
6. Όροφος.
7. Διεύθυνση.
8. Περιοχή.
9. ΤΚ.
10. Νομός.
11. ΑΦΜ Συμβούλου.
12. Όνομα Συμβούλου.
13. Επώνυμο Συμβούλου.
14. Πατρώνυμο Συμβούλου.
15. Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συμβούλου.
16. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συμβούλου.
17. IBAN Συμβούλου.
18. Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου, Εξαρτώμενων Μελών.
18.1. Τύπος Μέλους.
18.2. ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
18.3. Όνομα.
18.4. Επώνυμο.
18.5. Πατρώνυμο.
18.6. Τηλέφωνο.
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18.7. Κινητό Τηλέφωνο.
18.8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση.
18.9. Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης.
18.10. Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης.
18.11. ΑΜΚΑ.
19. Στοιχεία Ακινήτων.
19.1. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
19.2. Κωδικός ακινήτου.
Τα στοιχεία 3-10 αφορούν στα στοιχεία του ακινήτου που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα
ως κύρια κατοικία. Τα στοιχεία 18.6-18.8 αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας του
αιτούντα.
Άρθρο 7
Αποστολή Στοιχείων από Χρηματοδοτικούς Φορείς
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά τη λήψη των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγχουν ανά
αίτηση:
α) αν για τον αιτούντα υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες με ακίνητα και
β) αν τα μέλη της οικογένειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση διαθέτουν καταθέσεις
ή/ και επενδυτικά προϊόντα.
2. Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς ενημερώνουν το Σύστημα εντός δεκαπέντε
(15) ημερών, αναφορικά με τις οφειλές και τα ακίνητα του αιτούντα, καθώς και με τα
στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων του συνόλου των μελών της οικογένειας
που εντόπισαν. Ειδικότερα, ενημερώνονται:
α) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Οφειλές»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Αριθμός σύμβασης.
6. Αριθμός λογαριασμού.
7. Ταυτότητα οφειλής.
8. Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
9. Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
10. Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).
11. Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»). 12. Είδος οφειλής.
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13. Επιχειρηματικό προϊόν.
14. Ποσό οφειλής.
15. Νόμισμα λογαριασμού.
16. Ημερομηνία γέννησης οφειλής.
17. Ημερομηνία αιτήματος.
β) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Συνοφειλέτες / Εγγυητές»:
1. Αριθμός Αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Ταυτότητα οφειλής.
6. ΑΦΜ συνοφειλέτη.
7. Σχέση διασύνδεσης
8. Ημερομηνία αιτήματος.
γ) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Αντιστοίχιση Κύριας Κατοικίας με
Προσημείωση» - Ενότητα «Ακίνητα»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Κωδικός ακινήτου.
6. Κατηγορία ακινήτου.
7. Διεύθυνση.
8. Περιοχή.
9. TK.
10. Νομός.
11. Ημερομηνία αιτήματος.
δ) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Αντιστοίχιση Κύριας Κατοικίας με
Προσημείωση» - Ενότητα «Σύνδεση οφειλών ακινήτων»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
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5. Ταυτότητα οφειλής.
6. Κωδικός Ακινήτου.
7. Ημερομηνία αιτήματος.
ε) Τα παρακάτω πεδία της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα»:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
3. ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
4. Κωδικός αριθμός.
5. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος.
6. Είδος κατάθεσης.
7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8. Νόμισμα.
9. Ημερομηνία αποτίμησης.
10. Ημερομηνία αιτήματος.
Άρθρο 8
Σύνδεση Κύριας Κατοικίας με Εξασφαλίσεις
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου,
εκπρόσωπος των χρηματοδοτικών φορέων (καταχωρητής πιστωτή) εισέρχεται στο
Σύστημα.
2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την
εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης του καταχωρητή πιστωτή).
3. Ο Καταχωρητής Πιστωτή αντιστοιχίζει μέσω του Συστήματος το ακίνητο που αποτελεί
την κύρια κατοικία του αιτούντα, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει
στοιχείων που έχουν αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και ταυτίζονται με τη κύρια
κατοικία του αιτούντα.
4. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης από τον Καταχωρητή Πιστωτή, το Σύστημα
ενημερώνει τον αιτούντα για την αντιστοίχιση που πραγματοποιήθηκε, μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα διόρθωσης αυτής εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών.
5. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εισέλθει στο σύστημα εντός δέκα (10) ημερών για
διόρθωση/ τροποποίηση, η διαδικασία συνεχίζεται στο στάδιο «Παρακολούθηση
Επιδότησης».
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6. Σε περίπτωση που η εν λόγω αντιστοίχιση δεν είναι δυνατή από τον Καταχωρητή
Πιστωτή, το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ώστε να
προβεί στη σχετική αντιστοίχιση εντός δέκα (10) ημερών.
7. Ο αιτών εισέρχεται εντός δέκα (10) ημερών στο Σύστημα και αντιστοιχίζει την κύρια
κατοικία του, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει στοιχείων που έχουν
αποσταλεί από χρηματοδοτικούς φορείς και ταυτίζονται με τη κύρια κατοικία του.
8. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εισέλθει στο Σύστημα εντός δέκα (10) ημερών για
αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας του, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές, η αίτηση
παραμένει στο στάδιο αυτό και ο αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Άρθρο 9
Έλεγχος Επιλεξιμότητας
1. Με την επιτυχή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας με εξασφαλίσεις, που
πραγματοποιήθηκε είτε από τον Καταχωρητή Πιστωτή, είτε από τον αιτούντα, οι σχετικές
οφειλές λαμβάνουν από το Σύστημα την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία».
2. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια
κατοικία», το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου
71 του ν. 4714/2020. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Από τα πεδία «Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου» και «Επιδότηση Ελληνικού
Δημοσίου» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη
«ΝΑΙ» και τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
2. Από το πεδίο «Ταυτότητα οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», ελέγχει εάν οι
υφιστάμενες οφειλές λαμβάνουν ήδη επιδότηση Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος
νόμου και στην περίπτωση αυτή, τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
3. Από το πεδίο «Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας
«Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και κατηγοριοποιεί το
σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα
ως «Με καταγγελία».
4. Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα εντοπίζει τη
μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το σύνολο
των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της τιμής του πεδίου «Ληξιπρόθεσμη
οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές». Σε περίπτωση που το
εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΟΧΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών
στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Χωρίς
καθυστέρηση».
Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΝΑΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί
το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό
φορέα ως «Με καθυστέρηση».
5. Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές» - και εξαιρώντας τις οφειλές
που έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης» - το Σύστημα εντοπίζει το
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σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου ανά χρηματοδοτικό φορέα και το αξιολογεί ανά
χρηματοδοτικό φορέα:
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση του
χρηματοδοτικού φορέα ως “Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 130.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.
6. Από το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας της Καρτέλας
«Ακίνητη Περιουσία», αξιολογεί την αξία της κύριας κατοικίας ανά χρηματοδοτικό φορέα.
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερη ή ίση, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.
7. Από το πεδίο «Οικογενειακό ετήσιο καθαρό εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα», το
ύψος του οικογενειακού εισοδήματος αξιολογείται ανά χρηματοδοτικό φορέα.
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 24.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000
ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3
εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως “χωρίς
καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται
ως «μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 17.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 13.000
ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3
εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως “με καθυστέρηση”,
το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική
επιδότησης».
α.iii Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά 8.500
ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3
εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως “με καταγγελία”,
το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική
επιδότησης».
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β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.
8. Από το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της
Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα», το ύψος των καταθέσεων και
επενδυτικών προϊόντων στην αλλοδαπή και το ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών
προϊόντων στην ημεδαπή, ανά χρηματοδοτικό φορέα.
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 25.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση
χρηματοδοτικού φορέα ως “Με καταγγελία”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων ολοκληρώνεται.
3. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 2, για τις οφειλές οι οποίες έχουν
χαρακτηριστεί ότι εξασφαλίζονται από την κυρία κατοικία, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως
«Με καταγγελία» και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης»,
πραγματοποιείται έλεγχος για το εάν υπάρχουν συνοφειλέτες/εγγυητές, οι οποίοι θα πρέπει
να συνυποβάλουν την αίτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα δεν
υφίσταται συνοφειλέτης/εγγυητής, οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική
επιδότησης».
4. Το Σύστημα καταρτίζει συγκεντρωτικό πίνακα όπου εμφανίζεται ανά χρηματοδοτικό
φορέα η κατηγοριοποίηση των οφειλών του αιτούντα.
5. Τα ανωτέρω στοιχεία είτε αντλούνται από το Σύστημα είτε δηλώνονται από τον
αιτούντα διαμορφώνουν την Καρτέλα Κριτηρίων Επιλεξιμότητας σε μορφή πίνακα.
Άρθρο 10
Συνυποβολή Εγγυητή/ Συνοφειλέτη
1. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως «Εξασφαλισμένη με κύρια
κατοικία», και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «Με καταγγελία» καθώς και έχουν περάσει
επιτυχώς τους ελέγχους της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της παρούσας, ο αιτών
ενημερώνεται ότι για τη συνέχιση της διαδικασίας απαιτείται η συνυποβολή αίτησης από
τους εν λόγω συνοφειλέτες / εγγυητές.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται από
τον συνοφειλέτη / εγγυητή ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον συνοφειλέτη / εγγυητή,
στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων
Κορωνοϊού».
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3. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την
εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
4. Κάθε συνοφειλέτης/εγγυητής εισέρχεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr), με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον συνοφειλέτη / εγγυητή,
στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Πληγέντων Κορωνοϊού».
Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει.
5. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν
μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ο
ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ
είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν
έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής
Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση
της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαδικασία συνυποβολής
ολοκληρώνεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
6. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του συνοφειλέτη / εγγυητή, αίτηση σε κατάσταση
προσωρινής αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του συνοφειλέτη / εγγυητή, αίτηση σε κατάσταση οριστικής
υποβολής.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την
οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας από
τον συνοφειλέτη / εγγυητή.
8. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, το Σύστημα
επιτρέπει στον συνοφειλέτη / εγγυητή την επισκόπηση της αίτησης.
9. Ο συνοφειλέτης / εγγυητής επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα
παρακάτω:
«Για την υπαγωγή του αιτούντα στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με τον ν.
4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις
δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της
παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την
άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/ 1971 (Α’
270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που
συνεπάγεται η συνυποβολή της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6
του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους
χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση
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των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων
που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της
συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών του αιτούντα».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον συνοφειλέτη / εγγυητή η διαδικασία δεν μπορεί να
συνεχιστεί.
10. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ για
τον συνοφειλέτη / εγγυητή:
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους και
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη
έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της
κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, η αυτόματη
άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει
υποχρέωση υποβολής.
11. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυποβολής της αίτησης, ο συνοφειλέτης/
εγγυητής επιβεβαιώνει τα εξής:
«1. Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των
υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης
κατά το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986.
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020.
3. Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις
βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) που αφορούν στο
χαρακτηρισμό μου ως πληττόμενο / πληγέντα από κορωνοϊό βάσει του άρθρου 71 του ν.
4714/2020».
12. Στη συνέχεια, το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα «Συνοφειλέτες / Εγγυητές» με
τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί.
13. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συνυποβολής αίτησης από τους συνοφειλέτες/εγγυητές
κάθε οφειλής, το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ.
4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020 για τους συνοφειλέτες / εγγυητές. Συγκεκριμένα
διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
1. Από το πεδίο «Ετήσιο Εισόδημα» της Καρτέλας «Συνοφειλέτες /Εγγυητές», το ύψος
του εισοδήματος.
α) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500 ευρώ, οι οφειλές τις οποίες έχει
εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
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β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.
2. Από το πεδίο «Φορολογητέα Αξία Ακίνητης Περιουσίας» της Καρτέλας
«Συνοφειλέτες / Εγγυητές», την αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.
α) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 280.000 ευρώ, οι οφειλές τις οποίες έχει
εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική
επιδότησης».
β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.
3. Επιπλέον, το Σύστημα ελέγχει εάν ο συνοφειλέτης/ εγγυητής ανήκει στις ομάδες
οικονομικά πληγέντων από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.
α) Σε περίπτωση που δεν εντάσσεται, οι οφειλές τις οποίες έχει εγγυηθεί στον ίδιο
χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
β) Εάν εντάσσεται, ο έλεγχος των κριτηρίων ολοκληρώνεται και οι οφειλές τις οποίες
έχει εγγυηθεί στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική
επιδότησης».
Άρθρο 11
Προέγκριση Συνεισφοράς Δημοσίου και Ενημέρωση Χρηματοδοτικών Φορέων
1. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως «Επιδεκτική
επιδότησης» προεγκρίνει αυτόματα τη συνεισφορά του Δημοσίου, χαρακτηρίζει τις
οφειλές ως «επιδοτούμενες» και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα με ηλεκτρονικό μήνυμα.
2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα στοιχεία οφειλών αναφορικά με
τις αιτήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης της συνεισφοράς
του Δημοσίου.
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός Αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. Αριθμός σύμβασης.
5. Αριθμός λογαριασμού.
6. Ταυτότητα οφειλής.
7. Αριθμός οφειλής.
8. Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).
9. Κατηγορία επιδότησης.
10. Λόγοι μη έγκρισης επιδότησης.
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3. Μετά την ανάκτηση των στοιχείων της παραγράφου 2, οι χρηματοδοτικοί φορείς
προβαίνουν σε έλεγχο για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων, αναφορικά με τις οφειλές
που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση.
4. Σε περίπτωση που για όλες τις οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα υφίσταται ενεργό
πλάνο δόσεων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται με την έγκριση της συνεισφοράς του
Δημοσίου.
5. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές ανά χρηματοδοτικό φορέα, για τις οποίες δεν
υφίσταται ενεργό πλάνο δόσεων, τότε το Σύστημα αναμένει ενημέρωση έως τις
[31.12.2020] αναφορικά με την επίτευξη ρύθμισης.
Άρθρο 12
Έγκριση Συνεισφοράς Δημοσίου
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στο Σύστημα έως τις
[31.12.2020], για την Επιλεξιμότητα οφειλέτη ανά χρηματοδοτικό φορέα και τον
ακατάσχετο λογαριασμό, παρέχοντας τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).
6. Λίστα ΙΒΑΝ οφειλών
6.1 .Ταυτότητα Οφειλής.
6.2. ΙΒΑΝ.
2. Σημειώνεται ότι μέσω της ένδειξης του πεδίου 5 ανωτέρω, και σε περίπτωση που τα
εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας δηλώνει
επιπρόσθετα στο Σύστημα, ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα
οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης
αναδιάρθρωσης.
3. Κατά την τελική έγκριση επιδότησης από την πλατφόρμα και την παραλαβή των
ανωτέρω στοιχείων ανά χρηματοδοτικό φορέα, το Σύστημα ελέγχει εάν για το σύνολο των
επιδεκτικών επιδότησης οφειλών έχει αποσταλεί στο πεδίο «Ένδειξη επιλεξιμότητας
οφειλής για επιδότηση» η ένδειξη «Ναι» και σε περίπτωση που ισχύει, παράγει σχετική
βεβαίωση έγκρισης της επιδότησης.
Άρθρο 13
Μηνιαίο Κύκλωμα Καταβολής| Συνεισφοράς Δημοσίου
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν τα στοιχεία των αιτήσεων όπου υπάρχουν οφειλές
επιδεκτικές προς επιδότηση. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται στην ενότητα
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«Παρακολούθηση Ληξιπροθεσμίας Δόσεων», για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά
και για (6-18) μήνες βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της,
για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα
3. Ε.Ε.Σ / Ε.Α.Α.Δ.Π.
4. Ταυτότητα οφειλής.
5. Αριθμός οφειλής.
6. IBAN.
7. Αριθμός επόμενης δόσης.
8. Αριθμός δόσης.
9. Κατηγορία επιδότησης.
10. Ποσοστό επιδότησης τρέχουσας δόσης.
11. Ανώτατο όριο επιδότησης τρέχουσας δόσης.
12. Ημερομηνία προσδιορισμού επιδότησης.
13. Ημερομηνία έγκρισης επιδότησης.
14. Λόγος διακοπής επιδότησης.
15. Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων οφειλέτη.
16. Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων Δημοσίου.
17. Ημερομηνία προσδιορισμού ληξιπροθεσμίας.
2. Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση
οι χρηματοδοτικοί φορείς ελέγχουν ότι το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των
επιδεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνοπολογίζονται
λογιστικοποιημένοι τόκοι, δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 78 παρ. 2 του ν. 4714/2020
ανά κατηγορία δανείων και ανά πιστωτή.
3. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως «επιδοτούμενες», οι
χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση (1-5 κάθε μήνα), στοιχεία για τις
μηνιαίες δόσεις. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται στην ενότητα «Μηνιαίες Επόμενες
Δόσεις», για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για (6-18) μήνες βάσει της
κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της
τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
3. Αριθμός οφειλής.
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4. Αριθμός επόμενης μηνιαίας δόσης.
5. Αριθμός μηνών επόμενης δόσης.
6. Ποσό επόμενης δόσης.
7. Ημερομηνία επόμενης δόσης.
4. Για την καταβολή της επιδότησης του Δημοσίου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αντλεί σε μηνιαία
βάση από το Σύστημα (7 με τέλος κάθε μήνα), τα πεδία της ενότητας «Επιδοτούμενες
Αιτήσεις», ώστε να ενημερωθεί για το ποσό επιδότησης που πρέπει να καταβάλει ανά
οφειλή. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ υπηρεσίας.
3. Αριθμός οφειλής.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. ΑΜΚΑ οφειλέτη.
6. Όνομα οφειλέτη.
7. Επώνυμο οφειλέτη.
8. Πατρώνυμο οφειλέτη.
9. IBAN.
10. Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.
11. Απαιτούμενο ποσό μηνιαίας πληρωμής.
12. Ημερομηνία απαίτησης πληρωμής.
13. Ποσοστό μηνιαίας επιδότησης.
14. Ποσό μηνιαίας δόσης.
5. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει μέσω ΔΙΑΣ την επιδότηση του Δημοσίου για τις οφειλές των
αιτήσεων που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση (σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρέχει
η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), πιστώνοντας τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
6. Κατόπιν καταβολής, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Σύστημα σε μηνιαία βάση (1-5
κάθε μήνα), με τα στοιχεία που περιγράφονται στην ενότητα «Καταβολή Επιδότησης
Πληγέντων Κορωνοϊού» για όλη τη διάρκεια καταβολής της επιδότησης. Η ενότητα
περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ υπηρεσίας.
3. Αριθμός οφειλής.
4. ΑΦΜ οφειλέτη.
5. Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.
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6. Ποσό μηνιαίας πληρωμής.
7. Ημερομηνία πληρωμής.
8. Κωδικός σφάλματος.
9. Περιγραφή σφάλματος.
10. Ημερομηνία σφάλματος.
7. Οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση (1-5 κάθε μήνα), στοιχεία
για τις πληρωμές του προηγούμενου μήνα. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται στην ενότητα
«Καταβολή Πληρωμών Δόσεων», για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για (6-18)
μήνες, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την
παρακολούθηση της τήρησης αυτής.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1. Αριθμός αίτησης.
2. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα.
3. Αριθμός οφειλής.
4. Ποσό οφειλής (άληκτο κεφάλαιο).
5. Ληξιπρόθεσμο ποσό.
6. Ημερομηνία προσδιορισμού οφειλής.
7. Αριθμός μηνιαίας δόσης.
8. Ποσό δόσης.
8. Το Σύστημα κάνοντας χρήση των στοιχείων των ενοτήτων «Καταβολή Επιδότησης
Πληγέντων Κορωνοϊού» και «Καταβολή Πληρωμών Δόσεων» πραγματοποιεί σε μηνιαία
βάση [6 κάθε μήνα] υπολογισμούς σχετικά με τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη, τους μήνες
ληξιπροθεσμίας του οφειλέτη, τη ληξιπροθεσμία του Δημοσίου και τους μήνες
ληξιπροθεσμίας του Δημοσίου.
9. Το Σύστημα προβαίνει σε επανέλεγχο σε επίπεδο οφειλέτη, σχετικά με την ύπαρξη
τυχόν επιδότησης στο πλαίσιο του ν. 4605/2019.
10. Το Σύστημα ελέγχει επίσης εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες αιτίες διακοπής ή/ και
υποχρέωσης επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης του Δημοσίου βάσει των άρθρων
80 και 81 του ν. 4714/2020, ανά χρηματοδοτικό φορέα.
11. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποιος λόγος διακοπής, το Σύστημα αποστέλλει
στον αιτούντα σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο τον ενημερώνει για το ποσό της
επόμενης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο και το Δημόσιο, καθώς και για
τυχόν ύπαρξη ληξιπροθεσμίας σε επίπεδο οφειλής.
12. Σε περίπτωση διακοπής ή/ και υποχρέωσης επιστροφής της επιδότησης Δημοσίου,
βάσει των ανωτέρων ελέγχων, το Σύστημα παράγει τη βεβαίωση διακοπής (εφόσον
υφίσταται), ενημερώνει τον οφειλέτη για την διακοπή της επιδότησης και την υποχρέωσή
του να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει. Κατόπιν, ενημερώνει σχετικά
τους εμπλεκόμενους πιστωτές.
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Άρθρο 14
1. Ο υπολογισμός της λήξης/ διακοπής της επιδότησης, τόσο κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος που θα διαρκεί η επιδότηση (9 μήνες) όσο και κατά του
διαστήματος παρακολούθησης (η διάρκεια του οποίου καθορίζεται ανά κατηγορία, όπως
φαίνεται στον Διάγραμμα 7), γίνεται ως εξής:
i. Για το χρονικό διάστημα των 9 μηνών που διαρκεί η επιδότηση της δόσης καθώς και
κατά το διάστημα παρακολούθησης, η διακοπή επιδότησης θα επέρχεται με ποσό σε
ληξιπροθεσμία μεγαλύτερο από € 150, είτε σε μεμονωμένη δόση, είτε σωρευτικά. Η
παρακολούθηση των πληρωμών κατά την επιδότηση καθώς και κατά τη παρακολούθηση,
πραγματοποιείται σε επίπεδο οφειλής.
ii. Σε περίπτωση ποσού σε ληξιπροθεσμία άνω των € 150, είτε κατά τη διάρκεια της
επιδότησης, είτε με το πέρας αυτής και κατά την διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης,
το ποσό της επιδότησης που έχει καταβληθεί από το δημόσιο θα είναι απαιτητό από τον
οφειλέτη στο σύνολό του.
2. Αναλυτικά για κάθε κατηγορία οφειλετών η περίοδος παρακολούθησης μετά την
ολοκλήρωση της επιδότησης θα είναι:
Περίοδος
Παρακολούθησης

Κατηγορία
i. Προϊόντα με μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής
Ενήμερες οφειλές ή σε καθυστέρηση για χρονικό
διάστημα ≤ 90 ημερών
Οφειλές σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα > 90
ημερών
Καταγγελμένες οφειλές 18 μήνες
ii. Προϊόντα με μη-μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής (για κάθε
κατηγορία οφειλής

6 μήνες
12 μήνες
12 μήνες

3. Σε περίπτωση προϊόντων με μη-μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής, για τον υπολογισμό
επιδότησης Δημοσίου και ληξιπροθεσμίας καταβολών οφειλέτη, θα ακολουθείται η
κατωτέρω προσέγγιση:
i. Οι Πιστωτές θα αποστέλλουν κάθε μήνα είτε ότι δεν υπάρχει δόση ή τη δόση που
αντιστοιχεί στην κάθε περίοδο αναφοράς. Δηλαδή για τους μήνες που δεν υπάρχει δόση
θα αποστέλλουν ότι δεν υφίσταται δόση, ενώ στο 3μηνο ή εξάμηνο θα αποστέλλουν το
ποσό της 3μηνης/6μηνης δόσης κλπ (π.χ. σε περίπτωση λογαριασμού με 3μηνη συχνότητα
δόσεων 1500 €, ο πιστωτής αναμένεται να αποστείλει Σεπ- 0 €, Οκτ- 0 €, Νοε- 1500 €).
ii. Η πλατφόρμα αυτόματα θα επιμερίζει τη δόση στους μήνες του προγράμματος, καθώς
και τα χαρακτηριστικά της επιδότησης (ποσοστό επιδότησης, κ.λπ.) και η επιδότηση θα
πραγματοποιείται όπως και στους λογαριασμούς με μηνιαίο πλάνο αποπληρωμής.
iii. Το ανώτατο όριο επιδότησης (cap) θα υπολογίζεται αναλογικά με την συχνότητα
δόσης και για όσους μήνες εμπίπτουν στην περίοδο επιδότησης, δηλαδή για PE (≤90dpd)
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λογαριασμούς με 3μηνη συχνότητα δόσης, το ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι 3*€ 600
= € 1200, κ.λπ.
iv. Η διάρκεια επιδότησης θα είναι ίδια όπως και για τους λογαριασμούς με μηνιαίο
πλάνο αποπληρωμής, χωρίς διαφοροποίηση. Η περίοδος παρακολούθησης μετά την
επιδότηση θα είναι 12μηνη σε κάθε περίπτωση.
v. Η παρακολούθηση της ληξιπροθεσμίας οφειλέτη θα είναι ίδια για την περίοδο
επιδότησης και την περίοδο παρακολούθησης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δόση
υπολείπεται πάνω από 150 ευρώ κατά την διάρκεια της επιδότησης, τότε ο οφειλέτης θα
θεωρείται ληξιπρόθεσμος, δηλαδή θα διακόπτεται η επιδότηση και θα ζητείται το σύνολο
των ποσών που έχει επιδοτηθεί.
Άρθρο 15
Διαχείριση Σφαλμάτων
1. Σε περίπτωση αποστολής εσφαλμένων δεδομένων (οφειλών, εξασφαλίσεων, στοιχείων
ακινήτων, καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων) από χρηματοδοτικούς φορείς, η
ΕΓΔΙΧ διατηρεί τη δυνατότητα χειροκίνητης διαγραφής των εσφαλμένων δεδομένων από
τον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μέσω της
γραμμής υποστήριξης (Help Desk), για αίτημα διαγραφής των εσφαλμένων στοιχείων
(οφειλών, εξασφαλίσεων, καταθέσεων ή και επενδυτικών προϊόντων) που απέστειλε στην
πλατφόρμα. Ο εντοπισμός των εν λόγω σφαλμάτων δύναται να προκύψει από τον οφειλέτη
και να ζητηθεί η διερεύνηση αυτού μέσω του Help Desk ή από τον πιστωτή. Η διαδικασία
ενημέρωσης της ΕΓΔΙΧ για την διερεύνηση και διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων γίνεται
αποκλειστικά μέσω του Help Desk. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα διαγραφής των
στοιχείων προς την ΕΓΔΙΧ επιβεβαιώνεται και από τον πιστωτή, προκειμένου να έχει γίνει
η απαιτούμενη διερεύνηση και διόρθωση πριν την εκ νέου αποστολή των στοιχείων.
2. Η ΕΓΔΙΧ μέσω της πλατφόρμας προβαίνει στη διαγραφή των εν λόγω εγγραφών και
ενημερώνει τον χρηματοδοτικό φορέα για την ολοκλήρωση της ενέργειας μέσω Help Desk.
Στη συνέχεια, με τη διαγραφή των εσφαλμένων δεδομένων, είναι δυνατή η επαναληπτική
αποστολή τους από τους χρηματοδοτικούς φορείς, μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών
διασυνδέσεων (webservices). Κατά τη λήψη των νέων δεδομένων, το Σύστημα
επαναυπολογίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των οφειλών του αιτούντα για τον εν λόγω
χρηματοδοτικό φορέα.
3. Σε περίπτωση όπου η αίτηση έχει προχωρήσει σε στάδιο «Παρακολούθηση
Επιδότησης», όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική ενότητα της παρούσας, δεν είναι
δυνατή η διόρθωση/ διαγραφή ή και επαναληπτική αποστολή στοιχείων που αφορούν σε
καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα του αιτούντα, του/της συζύγου ή/ και των
εξαρτώμενων μελών.
----------.-----------
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793. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
132695/Ζ1 της 2/5.10.2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4383)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).
7. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/501/132597/B1/2.10.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών δευτέρου κύκλου κατά το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
1. Η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου δύναται να
πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του
αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά φοιτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 30
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020
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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707) και του ισχύοντος Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Για την οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1, απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.,
κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ή
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής), η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Από τις διατάξεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα μαθήματα εργαστηρίων και κλινικών
ασκήσεων τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου,
τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 115744/ Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707).
----------.---------794. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 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)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 8 της 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,
-καταργήθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484),
κατωτ. αριθ. 809 και από την έναρξη ισχύος αυτής.
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----------.---------795. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62436 της 5/5.10.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Μετανάστευσης και
Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64860 της 12/12.10.2020 «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 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), έως και τις 25.10.2020» (Β’ 4497) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά
της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 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), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις
25.10.2020».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
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δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020
και Δ1α/Γ.Π.οικ.60019/29.9.2020 (Β’ 4213), έως τις 12.10.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην
εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
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4. Την από 5.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.62435/5.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 5.10.2020 έως και τις 12.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την
εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) καθώς και πολιτών τρίτων χωρών
στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων, τον
Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών
της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
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έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------796. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
1228/273091 της 1/6.10.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1387/231285/17.09.2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του υπ΄ αρ. 2016/1149 κατ΄ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1) και του υπ΄ αρ. 2016/1150
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά
με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική
περίοδο 2019-2023” (Β΄ 3838)» (Β’ 4406)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης υ.α. βλ.:
-την υ.α. 42/10017/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149
της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο
στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 – 2023”
(Β’ 3838)» (Β’ 134), κατωτ. αριθ. 1072,
-και
την
υ.α.
1401/280064/2021
«Τροποποίηση
της
υπ’ αρ.
1387/231285/17.09.2019 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12- 2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ.
23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την
προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β’ 3838)» (Β΄ 4734), κατωτ. αριθ. 1606.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ.
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2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β.
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
“Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).
ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Τους Kανονισμούς υπ’ αρ.:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και
1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (L 347),
β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου
2016, για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον
αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του υπ’ αρ. 555/2008 κανονισμού (ΕΚ) της
Επιτροπής» (L 190),
γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα» (L 190),
δ) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78,
(ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου (L 347),
ε) (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές
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περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193),
στ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’
αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με
αυτήν (L 140),
ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2020
για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ.
1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με
αυτήν (L 300).
3. Τον ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α’ 117).
4. Τον ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 274).
5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 - 2023,
όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 1169/260783/21.09.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία 70591 ΕΞ 2019/25.06.2019 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη
δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ», οικονομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής
που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 1387/231285/17-09-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
3838), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 απόφασης (Β΄3838)
Η υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως
ακολούθως:
Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σύμφωνα με τα άρθρα 5α και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592
της Επιτροπής, όπως το μεν πρώτο προστέθηκε το δε δεύτερο αντικαταστάθηκε με τις παρ.
5 και 10, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1275
της Επιτροπής, για τις αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 και το
αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2020, η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης
στα κράτη μέλη αποτελεί το 70% της επιλέξιμης δαπάνης. Για τις αιτήσεις αυτές στις
περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η ιδία συμμετοχή είναι μηδενική».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------797. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
1227/273026 της 1/6.10.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ αρ.
1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23),
σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την
προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β΄ 1549)» (Β’ 4406)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης απόφασης, βλ. σχόλιο κάτω
από την υ.α. 782/181320/2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347 της 20.12.2013, σ. 671), του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
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2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο
στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 20192023 (Β΄ 1549)”» (Β΄ 2936), ανωτ. αριθ. 541.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ.
2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β.
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
“Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).
ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ.:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών υπ’ αρ. 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ
και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (L 347),
β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου
2016, για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον
αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του υπ’ αρ. 555/2008 κανονισμού (ΕΚ) της
Επιτροπής» (L 190),
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γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα» (L 190),
δ) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78,
(ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου (L 347),
ε) (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές
περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193),
στ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020,
για τη θέσπιση μέτρου έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή παρέκκλισης από το άρθρο 45 παρ.
3 του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέτρο προώθησης στον
αμπελοοινικό τομέα (L 27),
ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/419 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου
2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα (L 84),
η) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) υπ’
αρ. 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ)
2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (L 119),
θ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’
αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με
αυτήν (L 140),
ι) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2020
για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ.
1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με
αυτήν (L 300).
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3. Τον ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α’ 117).
4. Τον ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 274).
5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 - 2023,
όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
10. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠ.Α.Α. και Τ.».
11. Την υπ’ αρ. 1168/260782/21.09.2020 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε΄ παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
12. Την υπό στοιχεία ΚΜΚΕ 00347 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/ 21.11.2018 γνωμοδότηση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη
δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ οικονομικών ετών 2019 έως 2023,
πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 491/62337/27.03.2019 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 1549), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφασης (Β΄1549)
Η υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως
ακολούθως:
Στο άρθρο 12 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5α και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592
της Επιτροπής, όπως το μεν πρώτο προστέθηκε το δε δεύτερο αντικαταστάθηκε με τις παρ.
5 και 10, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1275
της Επιτροπής, για τις αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 και το
αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2020, η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις προώθησης
οίνων σε τρίτες χώρες αποτελεί το 70% της επιλέξιμης δαπάνης, κατά παρέκκλιση από την
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παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Για τις αιτήσεις αυτές στις περιπτώσεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου η ιδία συμμετοχή αποτελεί το 30% της επιλέξιμης δαπάνης και στις
περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου η ιδία συμμετοχή είναι μηδενική.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------798. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
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2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020
και Δ1α/Γ.Π.οικ.60019/29.9.2020 (Β’ 4213), έως τις 12.10.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης
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, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή.
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4. Την από 6.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.63043/6.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 6.10.2020 έως και τις 19.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα» του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου
που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή
φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων
υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των
εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) καθώς και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων,
που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών
υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς, τον Δήμο
Παιονίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
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έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.---------799. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 13 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).
----------.----------800. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 63545 της 7/7.10.2020
«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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64858 της 12/12.10.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
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), έως και τις
25.10.2020» (Β’ 4496) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας
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Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από τις 7.10.2020 έως
και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 25.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
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ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β’ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947), έως τις 2.8.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως τις 30.9.2020
και Δ1α/Γ.Π.οικ.60019/29.9.2020 (Β’ 4213), έως τις 12.10.2020.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στη δομή
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών και την
ανωτέρω Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου εν γένει.
4. Την από 7.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β1/οικ.63543/7.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 7.10.2020 έως και τις 12.10.2020,
των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την
εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) καθώς και πολιτών τρίτων χωρών
στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
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2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων
χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και
όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής
του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν
λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και
δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων, τον
Δήμο Πωγωνίου και την Περιφέρεια Ηπείρου προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών
της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της
παρούσας.
----------.----------
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