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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
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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και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 190) ............................................................. 405
1608. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.
9058 Διεκπ. 6417 της 11/14.10.2021 «Έγκριση συνέχισης λειτουργίας
προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών για τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων»
(Β’ 4754) .................................................................................................................... 409
1609. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64014 της 14/14.10.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4756) .................................................................................................................... 410
1610. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1228 της 5/14.10.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)” (Β΄ 2149)» (Β’ 4758) ................. 411
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1511. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324 της 18/18.8.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3861)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
52561/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3954), κατωτ. αριθ. 1522, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου).
----------.---------1512. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
213503 της 4/20.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση
Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών,
σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας” (Β’ 5407)» (Β΄ 3890)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών
και άλλες διατάξεις» για την ανάπτυξη μητρώων συνεργειών, λειτουργούντων
συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων,
των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
(Α’ 59).
β. Του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών» (Α’ 34).
γ. Του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων
των οχημάτων αυτών» (Α’ 207).
δ. Του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων
αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς
τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169).
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ε. Του π.δ. 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων
για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)»
(Α’ 62).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
η. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 19-07-2019 (Β’ 3058) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη».
θ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
ι. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ια. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ιβ. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιγ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
ιδ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151).
ιε. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
ιστ. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».
ιζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
ιη. Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α’ 87).
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Και αφού λάβαμε υπόψη:
α. Την υπ’ αρ. οικ. 205781/28-07-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών
επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.
β. Την τρέχουσα κατάσταση που διανύει η χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και τα μέτρα που καθορίζονται για την αποφυγή του
κινδύνου περαιτέρω διασποράς του.
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος του στοιχείου (αα) του εδαφίου (α) της παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας»,
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πληροφοριακού συστήματος».
2. Στο τέλος του στοιχείου (βα) του εδαφίου (β) της παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας»,
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πληροφοριακού συστήματος».
3. Στο τέλος του στοιχείου (γα) του εδαφίου (γ) της παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας»,
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πληροφοριακού συστήματος».
4. Στο τέλος του στοιχείου (δα) του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας»,
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πληροφοριακού συστήματος».
5. Στο τέλος του στοιχείου (εα) του εδαφίου (ε) της παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας»,
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πληροφοριακού συστήματος».
6. Προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος της παρ. (γ) του άρθρου 4, που αναφέρει:
«Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεούνται, μετά από αποστολή των
στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των λειτουργούντων:
α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,
β. σταθμών οχημάτων,
γ. πλυντηρίων οχημάτων,
δ. λιπαντηρίων οχημάτων και
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς
φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων
αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ
εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων),
να ολοκληρώσουν την καταχώρηση όλων των στοιχείων των Πινάκων 2, 3, 4, 5 και
6 του Παραρτήματος της παρούσας για όλες τις εγκαταστάσεις εντός ενός (1) έτους
από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».
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7. Ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος, αντικαθίσταται ως εξής:
(Ακολουθεί Πίνακας)
8. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1513. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β1.α/οικ.51461 της 18/20.8.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 3893)
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 δέκατο της από 10.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του ΕΣΥ, προστασίας από
τη διασπορά του Κορωνοιού Covid-19 στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Α΄ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
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. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 155).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
11. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.49357/4.8.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143).
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12. Το από 14.08.2020 Υ.Σ. της Γραμματείας του Κε.Σ.Υ.Πε. με το οποίο
διαβιβάσθηκε ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της υπ’ αρ. 122ης Ο.Ε. Συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών με μοναδικό θέμα «Προμήθεια
και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ)».
13. Το υπ’ αρ. 49295/4.8.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου
Αναπληρωτή Υπουργού.
14. Το υπ’ αρ. 2/94014/18.8.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.
15. Την αναγκαιότητα δημιουργίας στρατηγικού αποθέματος ειδών Μ.Α.Π. ανά
Υ.Πε., προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας ύψους πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ, οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για
τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας
(Μ.Α.Π.) και υλικών εμβολιασμού, στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, με το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ (50.000.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους
επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
οικείου Υπουργού κατά τη διαδικασία του άρθρου πέμπτου της ως άνω Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).

----------.----------
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1514. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 της 20/21.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
3899)
(Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204 της 24/24.8.2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3914), κατωτ. αριθ. 1517,
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Δ1α/Γ.Π.οικ.52200 της 24/24.8.2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. αριθ. 1518,
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202 της 24/24.8.2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. αριθ. 1519 και
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52198 της 24/24.8.2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3916), κατωτ. αριθ. 1520,
καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666 της
27/27.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3958), κατωτ. αριθ. 1524, και από την
έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 10).

----------.---------1515. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/59945/2021 της 19/23.8.2021 «Καθορισμός
Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την καταβολή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β’ 3902)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α’ 204),
γ. το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30-03-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), που
κυρώθηκε με τον άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
δ. το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο η παρούσα
επιχορήγηση υλοποιείται κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-06-2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138).
ε. του άρθρου 73 του ν. 4811/2021 «Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας Τροποποίηση των παρ. 7,8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98),
ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α’ 26),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 2242.10/57636/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης της
ναυτικής εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 - Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για το μήνα Ιούνιο 2021»(Β’ 3714).
3. Την υπ’ αρ. 2/87814/20-07-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ.
4. Την υπ’ αρ. 2811.23/9902/2021/21-07-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 51023 Βιβλίου Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: ΩΧΜΑ4653ΠΩ-ΖΩΘ).
5. Το υπ’ αρ. 5171/11-06-2021 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(400.500,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα»,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο ποσό των
τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (400.500,00€), για την καταβολή της
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αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους ναυτικούς για το μήνα Ιούνιο 2021,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων 1(ε) και 2 του προοιμίου της παρούσης
απόφασης.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2021.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν
λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής
ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
----------.---------1516. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.
οικ. 51611 της 19/24.8.2021 «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας:
α) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας”, β)
“Γεροντολογικής Νοσηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών
Παθήσεων”, δ) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”, ε) “Ογκολογικής
Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογικής Νοσηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων”
και η) “Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 3913)
----------.---------1517. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204 της 24/24.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
3914)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υγείας - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53655 της 2/2.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3914)» (Β΄ 4046)
ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
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του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3914), παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υγείας - Εσωτερικών – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54991 της 9/9.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204/24.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3914)» (Β’ 4182),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3914) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
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ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
10. Την από 24.8.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52203/24.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το χρονικό διάστημα από την
Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
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από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.

----------.----------
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1518. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52200 της 24/24.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας
Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594),
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50675/12.8.2021
(Β’ 3745) και Δ1α/Γ.Π.οικ.51225/17.8.2021 (Β’ 3836) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 24.8.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52199/24.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 25
Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
06:00.
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2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
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πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
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1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο πέμπτο
Ισχύς
Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594), όπως
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50675/12.8.2021 (Β’ 3745) και
Δ1α/Γ.Π.οικ.51225/17.8.2021 (Β’ 3836) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
----------.---------1519. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202 της 24/24.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υγείας - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.53657 της 2/2.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3915)» (Β΄ 4046) ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής απόφασης των
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Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54994 της
9/9.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/24.8.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3915)» (Β’ 4182)
ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
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η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3690), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51227/17.8.2021 (Β’ 3836) κοινή υπουργική απόφαση.
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 24.8.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52201/24.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 25
Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
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για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
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δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο πέμπτο
Ισχύς
Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690), όπως
παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51227/17.8.2021 (Β’ 3836) κοινή
υπουργική απόφαση.

----------.----------
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1520. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52198 της 24/24.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3916)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51229/17.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της
Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3835).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 24.8.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52197/24.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 25
Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
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της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-fυπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
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επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 (Β’ 3899) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
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εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 3899), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο πέμπτο
Ισχύς
Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51229/17.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3835).
----------.---------1521. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 872 της 25/25.8.2021
«Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή
των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3921)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 2020 (Α’ 104), όπως ισχύουν
μετά και την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020
(Α’ 242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/ 2021 (Α’ 17).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
3. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 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).
4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον
ν. 4738/2020 (Α’ 207).
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5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 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).
16. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού.
17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
18. Την υπό στοιχεία 96043 ΕΞ 2021/4.8.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων
του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
(Α’ 104), όπως ισχύει» (Β’ 3577).
19. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914),
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Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α.1158/2021 (Β’ 2974), Α.1170/2021
(Β’ 3548) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν
εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 37).
21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 702).
22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που
δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1069).
23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι για την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1072).
24. Την υπό στοιχεία Α. 1167/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021»
(Β’ 3201).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των
προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για
τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1613).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των
προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για
τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2225).
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 615 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των
προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για
τα μισθώματα μηνός Μάϊου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830).
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28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 809 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των
προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για
τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3274).
29. Την από 6.8.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
30. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής
των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη
ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων κατά τον μήνα Ιούλιο 2021, κατ’ επιταγή νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
31. Την υπό στοιχεία οικ. 2/91819/ΔΠΓΚ/5.8.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, το ύψος της οποίας δεν
είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», προς τους ΑΛΕ από τους οποίους θα
διενεργηθεί η πληρωμή, οι οποίοι είναι:
α) για μεν τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές
μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» και
β) για μεν τους δικαιούχους νομικά πρόσωπα, ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε
λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς». Επιπρόσθετα, προκαλείται δαπάνη που
αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες» του
προαναφερόμενου ειδικού φορέα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι
λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα
μηνός Ιουλίου 2021, για τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των
υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702), καθώς και από την παρ. 1
του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072)
κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1167/2021 (Β’ 3201)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος,
δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
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νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα,
μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής
ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Άρθρο 2
Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους
1. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με
τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:
α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα
Ιούλιο 2021:
i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά
πρόσωπα και
ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,
β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%,
ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.
Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των
δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του
δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020.
2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούλιο 2021 διενεργείται
στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του
μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β’ 37), 1030/2021 (Β’ 702), 1057/2021 (Β’ 1069),
1058/2021 (Β’ 1072), ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615
(Β’ 2830) και ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της Α.1167/2021
(Β’ 3201) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή
εργασιών στην ΑΑΔΕ,
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της
υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος βάσει των ΚΑΔ που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της
Α.1167/2021 (Β’ 3201) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
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ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Ιούλιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης,
του μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης,
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Ιούλιο, ενός
τουλάχιστον γονέα με τέκνο - εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,
Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση
μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Ιούλιο
2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.
3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούλιο 2021, πραγματοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία
με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet
της ΑΑΔΕ.
5. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει
τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό
του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον
οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που
περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό,
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον
αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.
6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος
για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση
Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό 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 i) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό
που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με
την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22
0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο
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λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την
Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του
λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται
ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη
ΔΙΑΣ ΑΕ.
7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα
του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει
το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,
γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο
κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 6 του
παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών
1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Ιούλιο
εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου
2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος
(«Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις
υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269) Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180),
Α.1050/2021 (Β’ 956), Α. 1158 (Β’ 2974) και Α.1170/2021 (Β’ 3548) αποφάσεις του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 30.9.2021.
2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid»
μηνός Ιουλίου σε σχέση με το μήνα Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η
διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την
απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613).
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Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 1056/2021 «Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225),
ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ
872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονομικών» (Β’ 5423), κατωτ. αριθ. 1668.
3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον
μήνα Ιούλιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για
τον μήνα Ιούνιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1522. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561 της 26/26.8.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3954)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
53719/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4050), κατωτ. αριθ. 1532, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου).
----------.---------1523. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. A.1204 της 27/27.8.2021 «Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2
του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β’ 3579)» (Β΄
3957)
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:
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1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί παροχής πληροφοριών
από τρίτους,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ0 «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της ΑΑΔΕ» (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 ΑΑΔΕ «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως
τροποποιήθηκε με τις Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020
(Β’ 5180), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α.1158/2021 (Β’ 2974), και Α.1170/ 2021 (Β’ 3548)
αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
4. Την υπό στοιχεία A.1168/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση των
προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5
του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ‘Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου’» (Β’ 3200).
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της
«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία για τη δήλωση της λύσης της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.
2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται από τη λήξη της και η προθεσμία
υποβολής της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 11
της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
3. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνονται από τη λήξη τους και οι προθεσμίες
υποβολής της «Δήλωσης Covid» και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
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Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτές προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του
άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
----------.---------1524. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666 της 27/27.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄
3958)
(Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 4054), κατωτ. αριθ. 1533Α και
από την έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 10).
----------.---------1525. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.52796 της 27/27.8.2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3959)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
γ) των π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
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(Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123),
δ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
στ) της υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄32),
ζ) 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).
η) της υπ’ αρ. 50715/11.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Yγείας, Ζωή Ράπτη»
(Β΄3360),
2. Την από 27.7.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας (37η Συνεδρίαση).
3. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 51967/20.8.2021 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.
4. Την ανάγκη να διευκρινιστεί η διαδικασία ελέγχου του υποχρεωτικού
εμβολιασμού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που
υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021(Α’ 130) και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για όλες τις δημόσιες
και ιδιωτικές δομές που έχουν την υποχρέωση ελέγχου συμμόρφωσης της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.
2. Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που
απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α’ 96), στους
εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 4139/2013
(Α’ 74), στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του άρθρου 58 του
ν. 4139/2013, στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
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Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), καθώς και στα
Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά
του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή
τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού
κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο. Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β’ 3794) η προθεσμία
των τριών εργάσιμων ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021.
«3. Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που
υπηρετεί ή απασχολείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ του άρθρου 8 του ΕΚΠΥ του
ΕΟΠΥΥ, καθώς και στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων για διανομή φαρμάκων
υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο
προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική
δόση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για
ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β’ 3794) η προθεσμία των τριών
εργάσιμων ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης
επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021».
Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 74010 της
26.11/14.12.2021 «Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 “Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 3959)» (Β΄ 5825).
Άρθρο 2
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
1. Για την υλοποίηση του σκοπού ελέγχου της συμμόρφωσης του υπόχρεου
προσωπικού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε δημόσιας δομής ή ο
διοικητικός προϊστάμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ιδιωτικής δομής καταρτίζει
λίστα φυσικών προσώπων υποχρέων εμβολιασμού του οικείου φορέα.
2. Η λίστα των υποχρέων ανά φορέα περιέχει τα εξής: α) στοιχεία ταυτοποίησης ως
εξής: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) και β) στοιχεία ως προς τη
συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού ως εξής: βα) εάν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι, ββ) εάν έχουν νοσήσει και πότε, προκειμένου να διαπιστωθεί η
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παρέλευση έξι (6) μηνών από τη θετική διάγνωση, βγ) εάν έχουν προγραμματίσει
πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολιασμού και σε ποια ημερομηνία, βδ) εάν έχουν υποβάλλει
αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία παρέχοντας και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο ως προς
την κατάθεσή της και βε) εάν έχουν λάβει απάντηση από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ως προς την αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
3. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων των υποπερ. βα και ββ) της περ. β’ της παρ. 2
οι υπόχρεοι του άρθρου 1 υποχρεούνται, όπως παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή,
ειδικότερα υποχρεούνται, όπως προβαίνουν σε επίδειξη προς τον διοικητικό τους
προϊστάμενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, τα οποία
ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4820/2021. Για την εφαρμογή της
υποπερ. βγ) της παρ. 2 κατατίθεται από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση για τον
προγραμματισμό μοναδικής/πρώτης ή δεύτερης δόσης εμβολιασμού και η ημερομηνία
αυτής και επιδεικνύεται το σχετικό αποδεικτικό προγραμματισμού ραντεβού. Η κατά
τα ανωτέρω δήλωση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και επισύρει τις νόμιμες
κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.
Άρθρο 3
Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα μέσω ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων
1. Για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου της συμμόρφωσης προς την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες εγγραφές στα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα
του δημοσίου τομέα.
2. Το πληροφοριακό σύστημα του «Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου» ή το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να διαλειτουργούν για τον σκοπό αυτό με το
«Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19», το «Εθνικό
Μητρώο Ασθενών από COVID-19», με το σύστημα Προτεραιοποίησης
Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και με το Σύστημα
προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
προκειμένου να υποβάλλονται, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι
υπόχρεοι εμβολιασμού των φορέων και να λαμβάνεται απόκριση ως προς την
κατάσταση του εμβολιασμού τους ή τυχόν νόσησής τους.
3. Από το χρονικό σημείο διαλειτουργικότητας των ανωτέρω πληροφοριακών
συστημάτων οι διοικητικοί προϊστάμενοι κάθε δημόσιας και ιδιωτικής δομής
υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
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Δημοσίου ή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, το σύνολο των υποχρέων προς εμβολιασμό κάθε δομής,
επιλέγοντας την ένδειξη Υπόχρεος προς Εμβολιασμό. Τα στοιχεία των υποχρέων προς
εμβολιασμό διαβιβάζονται ημερησίως με ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα τηρουμένων των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
α) στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», υπό την ιδιότητά της ως εκτελούσας
την επεξεργασία δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 και του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19, για λογαριασμό του
Υπουργείου Υγείας ως υπευθύνου επεξεργασίας, και ως υπεύθυνης για τη λειτουργία
του συστήματος προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19,
β) προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ), η οποία τηρεί και λειτουργεί, υπό την ευθύνη και εποπτεία της, το σύστημα
Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το
άρθρο 56 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) με σκοπό την προτεραιοποίηση και ταυτοποίηση
των υπόχρεων φυσικών προσώπων.
4. Η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής,
αποκρίσεις επί των αιτούμενων δεδομένων υποχρέων φυσικών προσώπων, όπως αυτά
τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών φυσικών προσώπων κατά του
Κορωνοϊού COVID-19, και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19.
Ειδικότερα η “ΗΔΙΚΑ ΑΕ” (μέσω διεπαφής με web service με το Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών κατά του Κορωνοϊού COVID-19) χορηγεί τα ακόλουθα στοιχεία ανά
φυσικό πρόσωπο υποχρέου: α) τη διενέργεια ή μη εμβολιασμού κατά του COVID-19,
β) την ημερομηνία υλοποίησης πρώτης ή και δεύτερης δόσης, γ) τη συνδρομή
απαλλαγής από εμβολιασμό λόγω νόσησης του υποχρέου (μέσω διεπαφής με web
service με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19) με γνωστοποίηση
της ημερομηνίας νόσησης.
5. Ομοίως από το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID- 19, το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΗΔΙΚΑ
Α.Ε., επαληθεύονται οι ημερομηνίες ορισμού ραντεβού για εμβολιασμό των υποχρέων.
6. Τα ανωτέρω διαβιβαζόμενα δεδομένα υποχρέων φυσικών προσώπων σε
εμβολιασμό, αξιοποιούνται από τους διοικητικούς προϊσταμένους των αντίστοιχων
δομών και κάθε συναρμόδιο όργανο για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
των περ. α και β της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση εμβολιασμού.
7. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας των
ανωτέρω συστημάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση εμβολιασμού διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2.
Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης
προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
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1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργαζομένων σε ιδιωτικές δομές προς την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του
ν. 4820/2021 (Α’ 130) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας, ο εργοδότης
υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, ως το συνημμένο παράρτημα
Ι, με τίτλο «Δήλωση ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας
εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021» με καταχωρημένη την
ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στο καθεστώς αυτό. Η ανωτέρω δήλωση
υποβάλλεται από τους υπόχρεους, κατά τα ανωτέρω, εργοδότες, κατ’ εφαρμογή των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 της
παρούσας αντίστοιχα, σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:
i) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας,
για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει
λάβει χώρα έως τις 16 Αυγούστου 2021. Για τους εργαζόμενους που ήδη τελούν σε
καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δηλ.
έχουν ενταχθεί στο εν λόγω καθεστώς με ημερομηνία έναρξης εντός του χρονικού
διαστήματος από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η εν λόγω δήλωση δύναται να
υποβάλλεται απολογιστικά έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.
ii) Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους
εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει
χώρα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
iii) Από 15 Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους
εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει
χώρα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.
2. Στην περίπτωση των εργαζομένων της παρ. 1 που λαμβάνουν την πρώτη ή τη
μοναδική δόση εμβολιασμού πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών
υποχρεωτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 σε
συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, ως το συνημμένο παράρτημα ΙΙ, με τίτλο «Δήλωση
απένταξης από καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζόμενου σύμφωνα με το
άρθρο 206 του ν. 4820/2021» με καταχωρημένη την ημερομηνία απένταξης των
εργαζομένων από το καθεστώς αυτό. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους
υπόχρεους, κατά τα ανωτέρω, εργοδότες, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου
206 του ν. 4820/2021 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 της παρούσας αντίστοιχα, εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την απένταξη από το καθεστώς μη αποδοχής παροχής
εργασίας και επαναφορά του μισθωτού στην εργασία του.
3. Εάν κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας,
ο εργαζόμενος τελεί σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη άδεια, η ένταξη του εν λόγω
εργαζόμενου σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας ξεκινά μετά τη λήξη της
νόμιμης αυτής άδειας.
4. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής του
εντύπου με τίτλο «Δήλωση ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας
εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021», ο εργοδότης υποχρεούται
να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζόμενων αυτών.
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Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και τα
αρμόδια Υπουργεία, όπως και το αρμόδιο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους
συμμόρφωσης λαμβάνουν, κατά την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων, όλα
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και
αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα
ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), ε) ημερομηνία διενέργειας πρώτης ή και
δεύτερης δόσης εμβολιασμού, στ) ημερομηνία νόσησης ως λόγος εξαίρεσης από τον
εμβολιασμό κατά την κείμενη νομοθεσία, ζ) τυχόν απόφαση απαλλαγής από την
υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού και η) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.).
4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της
υποχρεωτικής υποβολής σε εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του
ν. 4820/2021 (Α’ 130) και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
5. O χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων τόσο στα προαναφερόμενα
πληροφοριακά συστήματα όσο και στις Διευθύνσεις Προσωπικού δεν υπερβαίνει τις
31.12.2022.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.----------
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1526. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1126/230060 της 31.8/1.9.2021 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
1/1135/04-01-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017,
σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος” (Β΄5)» (Β΄ 4023)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 135),
β) 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
(Α΄ 78),
γ) 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),
δ) 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 20142020. 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),
ε) της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2, του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
στ) 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) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ζ) του άρθρου 4, του ν. 1566/1985 περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
η) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
θ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
ι) των Κανονισμών, όπως ισχύουν:
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i. (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ)
1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
ii. (ΕΕ) 2016/795 του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) 1370/2013 για την θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό
ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των
αγορών γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 115).
iii. (ΕΕ) 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 και (ΕΕ)
1306/2013 όσον αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών
προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές μονάδες (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ.
1).
iv. (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και
γάλακτος στις σχολικές μονάδες και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής (EE L 5 της 10.01.2017, σ. 11).
v. (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τους κανόνες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και
λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές μονάδες (EE L 5 της 10.01.2017 σ.
1).
vi. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
(EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
vii. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (EE L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
viii. (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση
των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (EE L 95 της
7.4.2017, σ. 1).
ix. (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε
επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ
(EE L 338, 13.11.2004, σ. 4).
x. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω
στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.03.2005 σελ. 1).
xi. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά
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τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L
157, 15.6.2011, σ. 1).
xii. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΚ) 1924/2006 και (ΕΚ) 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας
1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του
κανονισμού (ΕΚ)608/2004 της Επιτροπής (EE L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
xiii. (ΕΕ) 2021/933 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2021 σχετικά με παρέκκλιση από
τον Εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2017/39 όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση
της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19’, (ΕΕ L. 204 της 10.06.2021).
2. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων» (Α΄ 109).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
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. 2/2021
Υφυπουργών» (Α΄ 2).

«Διορισμός

Υπουργών,

αναπληρωτών

Υπουργών

και

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
8. Την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ81025/2013 υπουργική απόφαση «Κανόνες υγιεινής
σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και
καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2135).
9. Τα υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π.οικ.70772/14.09.2015, Υ1/ Γ.Π.72736/01.10.2015 και
Υ1α/Γ.Π.38679/13.06.2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, το υπό
στοιχεία Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
10. Την Εθνική Στρατηγική, όπως έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ στις 31.07.2017
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 2017/40.
11. Το υπ’ αρ. 35582/9.06.2020 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών/Γενικό
Λογιστήριο
του
Κράτους
«Ένταξη
στο
Π.Δ.Ε
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
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13. Την υπ’ αρ. 170/26744/24.01.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24, ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για τα
οικονομικά έτη 2021 έως 2023 συνολικού ύψους 16.522.366,68€, η οποία αναλύεται
σε 14.308.710€ ενωσιακή χρηματοδότηση (4.769.570,00€ για κάθε οικονομικό έτος),
η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΕΓΕΠ και 2.213.656,68€ εθνική δαπάνη
(737.885,56€ για κάθε οικονομικό έτος 2021, 2022, 2023, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΑΕ 082/2, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
Η υπ’ αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10-01-2017, σ. 1) και
(ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10-01-2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος»
(Β’ 5) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2020/2021 και σε εφαρμογή του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/933, δύναται να συνεχιστούν οι δραστηριότητες
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021».
2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στην προμήθεια και διανομή
προϊόντων και συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων του σχολικού έτους 2020/2021
που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021, μπορούν να καλύπτουν περιόδους
μικρότερες των δύο εβδομάδων και υποβάλλονται ;eως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε
περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».
3. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στην αξιολόγηση και στην
προβολή- διαφήμιση του σχολικού έτους 2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις
31 Ιουλίου 2021 υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση υπέρβασης
αυτής της προθεσμίας, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».
4. Μετά τη φράση «Οι ανωτέρω φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής κάθε προϊόντος
(φρούτα, λαχανικά, γάλα) υποβάλλονται ανά περιφερειακή ενότητα και ανά α/α
διανομής (1η, 2η, 3η διανομή κ.ο.κ)» που βρίσκεται μετά την υποπερ. δδ της περ. α της
παρ. 5 του άρθρου 8 προστίθεται το εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος
2020/2021, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης λόγω της εμφάνισης του κορονοιού,
δύναται να υποβληθούν φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής προϊόντων χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί πλήρως η κάθε διανομή (1η, 2η,3η κ.ο.κ) όσον αφορά το σύνολο των
σχολικών μονάδων ανά περιφερειακή ενότητα».
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5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση, η ενίσχυση σχετικά με τις δραστηριότητες του σχολικού έτους
2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021 καταβάλλεται έως τις 15
Οκτωβρίου 2021».
6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης σχετικά με τις δραστηριότητες του
σχολικού έτους 2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021
υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της
προθεσμίας η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1527.ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/63110 της 31.8/1.9.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης
του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας μηνών
Μαΐου - Ιουνίου 2021 (Β΄ 4024)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α’ 204),
γ. το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ «“Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020» (Α’ 104), με το οποίο η παρούσα
επιχορήγηση υλοποιείται κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/39549/ 0026/11-06-2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138),
δ. του άρθρου 72 του ν. 4811/2021 «Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων
ναυτικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-05-2020
ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020» (Α’ 108),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
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στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α’ 26),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 2241.7/57628/2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Παράταση
της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το
Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν
τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998’» (Β’ 3765).
3. Την υπ’ αρ. 2/84542/20-07-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ Γ.Λ.Κ.
4. Την υπ’ αρ. 2811.23/9901/2021/21-07-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 18, 51022 Βιβλίου Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:6Ν5Α4653ΠΩ-6Θ2).
5. Το υπ’ αρ. 4885/01-06-2021 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (1.155.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.155.000,00 €) για την
επιδότηση ανεργίας δικαιούχων ναυτικών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2021, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των στοιχείων 1(δ) και 2 του προοιμίου της παρούσης απόφασης.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2021.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν
λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής
ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
----------.----------
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1528. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
104531/K6 της 27.8/2.9.2021 «Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Κ1/132209/03.08.2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με τίτλο “Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών
δικαιωμάτων” (Β΄ 3395)» (Β’ 4043)
----------.---------1529. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53660 της 2/2.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4047)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54995 της
9/9.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.53660/2.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4047)» (Β’ 4183)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53660/2.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4047) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/ 2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
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δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3958), όπως εκάστοτε
ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
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της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
11. Την από 1.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53658/2.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 10
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
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Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021
(Β’ 3958) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.--------1530. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53662 της 2/2.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4048)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54996 της
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9/9.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.53662/2.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4048)» (B’ 4183)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53662/2.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4048) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
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2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3958), όπως εκάστοτε
ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
11. Την από 1.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53661/2.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 10
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
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2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
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επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
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πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021
(Β’ 3958) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.--------1531. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53665 της 2/2.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 4049)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54998 της
9/9.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.53665/2.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 4049)» (Β’ 4184) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.53665/2.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4049) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 17
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
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β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’
83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’
85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
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9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3958), όπως εκάστοτε
ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στον Δήμο Ικαρίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 1.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53664/2.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων του Δήμου Ικαρίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά το χρονικό
διάστημα από την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
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περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
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τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 (Β’ 3958) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 (Β’
3958) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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----------.--------1532. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53719 της 2/2.9.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 4050)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. αριθ. 1540, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου).
----------.--------1533. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Φ.251/107120/Α5 της 2/3.9.2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού
2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και η ισχύς των οποίων έχει παραταθεί με το άρθρο 161
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α’ ’48) και το άρθρο 226
του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
2. α) Τα άρθρα 2 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) Το άρθρο 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως έχει παραταθεί και ισχύει με το άρθρο
πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
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3. Του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).
4. Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104).
5. Το άρθρο πρώτο 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).
6. Την παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
7. Το άρθρο 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
8. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193).
9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)», και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α
αυτού.
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
12. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση
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Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων» (Α’ 123).
19. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ. 52666/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας, ο Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 30
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 3958), όπως ισχύει κάθε φορά.
21. Την υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων,
των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος καθώς και αυτών του
Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές
δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και
το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και
πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538).
22. Την υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την
εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της
διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736), όπως ισχύει.
23. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση 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),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των
Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του
Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237).
28. Την υπό στοιχεία Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635/23.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:
6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς
και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
29. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/ 22-05-2020 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε
οργανωμένες
αθλητικές
εγκαταστάσεις»
και
το
υπό
στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού «Πρακτικές οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους
αθλητικούς χώρους».
30. Τις από 28.5.2021 και 2.6.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με τα υγειονομικά
μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων
2021.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/564/106421/Β1/1-9-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των
Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού,
αποφασίζουμε:

85

Άρθρο 1
Τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων
Ελλήνων εξωτερικού
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και των
εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού, γραπτών ή προφορικών, καθώς επίσης και των
ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ορίζεται ως εξής:
O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού
κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής
Εξεταστικού Κέντρου για τις εξετάσεις υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού, της
Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται
γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξεταστικού Κέντρου ειδικών
μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των
μουσικών μαθημάτων, μεριμνούν για τα κάτωθι:
α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε
αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις
υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των
εξεταστικών κέντρων.
γ) Την επίδειξη, εκ μέρους των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού, διοικητικού και
λοιπού προσωπικού, πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά την
πρώτη ημέρα προσέλευσης στις Εξετάσεις. Η επίδειξη των προπεριγραφόμενων
πιστοποιητικών, πραγματοποιείται, κάθε φορά, κατά την ημέρα που διενεργούνται οι
εξετάσεις.
δ) Την επίδειξη είτε υπεύθυνης δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είτε σχετικής αρνητικής βεβαίωσης
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) για τις περιπτώσεις εκείνες
όπου δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.
2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις
οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας,
β) την αποφυγή συγχρωτισμού,
γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή
με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
Άρθρο 2
Προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το
κορωνοϊό COVID-19 και δήλωση του αποτελέσματος
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Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) γίνεται δωρεάν μέσω των
εξεταστικών κέντρων, στα οποία οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν, ως ακολούθως:
1) την Δευτέρα 6/9 για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ,
2) την Δευτέρα 6/9 για τις εξετάσεις υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού,
3) την Παρασκευή 10/9 για τις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και νέων Μουσικών,
4) την Τρίτη 21/9 για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών
εξετάσεων ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι/ες αντί του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) δύνανται να
επιλέγουν τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) με
δική τους δαπάνη.
Η διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) ή του εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) από τους/τις ανωτέρω υποψήφιους/ες οι
οποίοι/ες δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει, θα πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών πριν από την πρώτη μέρα εξέτασης των υποψηφίων.
Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν έχουν εμβολιασθεί ή
νοσήσει υποχρεούνται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο μια φορά την
εβδομάδα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την πρώτη προσέλευσή τους στη σχολική
μονάδα.
Κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό βεβαίωση νόσησης ή τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρνητικού αποτελέσματος,
χειρόγραφες εάν πρόκειται για self-test ή βεβαιώσεις των ιδιωτικών δομών αν
πρόκειται για rapid tests ή PCR και τις οποίες επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο
εξεταστικό κέντρο. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το
εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, μεταβαίνουν την ίδια μέρα σε δημόσια
δομή, για να υποβληθούν σε επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’
επιλογήν σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτό. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι
αρνητικό, ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό
λαμβάνει σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή και προσέρχεται στο εξεταστικό
κέντρο. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται
το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και αποκλείεται η συμμετοχή των ασθενών στις
επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι λοιποί/ες υποψήφιοι/ες ή/και
εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου, στην οποία διαγνώστηκε
επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/- τα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων
συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση που αποτελούν
επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα, αντικαθίστανται.
Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή
στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις
με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).
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Άρθρο 3
Διεξαγωγή εξέτασης μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
Ειδικά για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ»:
α) επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,
β) τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζομένου και των εξεταστώνβαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν,
γ) καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους
από κάθε υποψήφιο.
Άρθρο 4
Διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την
εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύει ότι:
α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού
εξοπλισμού πριν τη χρήση τους.
β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους
προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι
σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την
Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
----------.--------1533Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 της
3/4.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 4054)
(Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ.54999/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4184), κατωτ. αριθ.
1538,
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-και από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55001/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4184), κατωτ. αριθ. 1539,
-καταργήθηκε από το πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
55400/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545 και
από την έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 10. Με το
δε δεύτερο εδ. της ίδιας παρ. 6 ορίστηκε ότι: «Ειδικώς ως προς το σημείο 3 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 η ισχύς της κοινής υπουργικής απόφασης του
πρώτου εδαφίου παρατείνεται έως την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
06:00.»)
----------.--------1534. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825 της 4/4.9.2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών
απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και
ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 157)
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Μετακινήσεις προσωπικού
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο πέμπτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ανωτ.
αριθ. 426)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
4. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται,
με απόφασή του, να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα
παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών με σκοπό την
προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και
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βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της
απόφασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
Με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί
της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και
τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης,
παρατείνεται έως την 31η.3.2022.»
5. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει την 31η.12.2021, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να
μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις
(3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές
Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο
ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να
εμποδίζει τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή
συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα εικοστό
όγδοο του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) και 16 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη
δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού των
Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς,
καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.
Με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της
δυνατότητας μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού
Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.»
Άρθρο 50
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), οι φορείς, το
προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι φορείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά,
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται να
προσλαμβάνουν: α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού
προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και β) ιατρικό προσωπικό μέσω
των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του
ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους.
Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν απαιτούνται προηγούμενη έγκριση
του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280) και η εκ
των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την
εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με
έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο ισχύουν
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αποκλειστικά για τον σκοπό αναπλήρωσης του προσωπικού που τίθεται σε αναστολή
και μόνο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και για την
πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄
63) από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).
2. Οι φορείς ενημερώνουν την οικεία κατά περίπτωση Δ.Υ.Πε., σχετικά με τον αριθμό
των προς αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών για
την περ. β), η οποία, έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών των
εγγεγραμμένων σε αυτούς υποψηφίων, εκδίδει απόφαση τοποθέτησης για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβαση
εργασίας με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για
τρεις (3) μήνες ακόμα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Προέδρου του, που
υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση.
3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν διαγράφεται
από τους ως άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε
αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 του
ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007, αφού λυθεί η τρίμηνη σύμβαση, το προσωπικό
αυτό διορίζεται εκ νέου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και ακολούθως συνάπτει
νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται από
τη λύση της τρίμηνης σύμβασης δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά
κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των
τριών (3) μηνών.
4. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος προσκομίζει τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα
για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 51
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
1. Οι διοικήσεις των δομών υγείας και φορέων της παρ. 2 του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που
απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται, κατά παρέκκλιση των
κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή
τους, να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε
αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού προσωπικού
(όπως γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών,
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση
υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα,
φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων), με τη σύναψη
συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών.
2. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον
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εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις των δομών της παρ. 1 δύνανται, με αιτιολογημένη
απόφασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να
συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων
ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς
διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.
4. Η σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3
γίνεται με απευθείας ανάθεση μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η
σύμβαση συνάπτεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
5. Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος είναι
τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, και το κόστος
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από
το Υπουργείο Υγείας.
6. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που
συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3 προσκομίζει τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
Άρθρο 52
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του
ν. 4737/ 2020(Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού τέταρτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’
227), ανωτ. αριθ. 909)
6. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’
214), ανωτ. αριθ. 872)
Άρθρο 53
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης
φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.10.2021 δύναται να
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παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ
αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις,
θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των
στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια
απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες
ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά
διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο
διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 54
Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των
εμβολιασθέντων ατόμων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 4816/2021
(Τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος της καταβαλλόμενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.
επιχορήγησης η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), ανωτ. αριθ. 1433Α
και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή)
...
Άρθρο 56
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για
το έτος 2021
Για το έτος 2021 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.
Βλ. και την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1234/2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013,
Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.
4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού» (Β’
5026), κατωτ. αριθ. 1628.
Άρθρο 57
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του
άρθρου 142 του ν. 4782/2021
Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), περί έναρξης ισχύος των διατάξεων σχετικά
με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, α) από την
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περ. β΄ της παρ. 1 διαγράφονται οι αριθμοί των άρθρων «55» και «134», β) η περ. γ΄
της παρ. 1 καταργείται, γ) προστίθεται περ. ε΄ στην παρ. 1 και το άρθρο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄
1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου
92 του ν. 4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως
98, 100, 131 και 138,
γ) [Καταργείται].
δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 258 του
ν. 4412/2016, αρχίζει από την 1η.9.2021
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α’ της παρ. 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου
38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108,
εκτός της περ. α΄ της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.».
Άρθρο 58
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ανωτ. αριθ.
97)
....
Άρθρο 67
Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα
οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό
μητρώο - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), ανωτ. αριθ. 723)
....
Άρθρο 70
Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική
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Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» - Τροποποίηση του άρθρου
101 του ν. 4764/2020
1. (Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991,
με την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόμενο της παρ. 2 και διαμορφώνεται εκ νέου στο
σύνολό του ο τίτλος)
2. (Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991)
....
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ειδικώς η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 72 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2022.
----------.--------1534Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Φ.153/104159/Α5 της 26.8/6.9.2021 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές
διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 4068)
Τροποποιήθηκε από την απ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ.
Φ.153/123037/Α5 της 30.9/2.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Φ.153/104159/Α5/26-8-2021 (Β’ 4068) υπουργικής απόφασης “Εισαγωγή
αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”» (Β’ 4559).
----------.--------1535. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4826 της 7/7.9.2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’
160)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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Άρθρο 81
Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020
(Τροποποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020
(Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου
στο σύνολό του)
....
Άρθρο 86
Παράταση υποβολής αίτησης για μη ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών
σε διοικήσεις νομικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 44 του άρθρου 66 του
ν. 4646/2019
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) τροποποιείται,
ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης για άρση των αναγκαστικών και άλλων
μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος διοικήσεων νομικών προσώπων για οφειλές
ασφαλιστικών εισφορών, και η παρ. 44 του άρθρου 66 διαμορφώνεται ως εξής:
«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄ 32), όπως αντικαθίσταται με τo
άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται και
για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως,
προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως
ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση
που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ’ εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται
αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις
και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄ 32) δεν
ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α),
β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα
αναγκαστικά και άλλα μέτρα.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ), που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για
εκκρεμείς υποθέσεις.
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή
απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης
της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4321/2015 (A΄ 32) δεν επιστρέφονται.»
.....
Άρθρο 93
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Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/
εισιτηρίου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
(Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872,
ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή)
Άρθρο 94
Παράταση της προθεσμίας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
και παράταση υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών του Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ - Τροποποίηση του άρθρου 138 του ν. 4808/2021
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4808/2021 (Α΄
101), ανωτ. αριθ. 1392)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
…
Άρθρο 96
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών
προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση της παρ. 64
και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
1. Στην παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών
οντοτήτων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία
καταβολής του φόρου σε δόσεις, και η παρ. 64 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:
«64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το
φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη
10η Σεπτεμβρίου 2021.
Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες
δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη 17η.9.2021, η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.»
2. Η παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, περί της προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων
και περί της καταβολής του φόρου σε δόσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους
2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του
φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι
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την 17η.9.2021, η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να
υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου
2021. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις του προηγούμενου
εδαφίου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων
μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί
μέχρι την 27η.8.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι
και την 31η.8.2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η Αυγούστου 2021.
Βλ. και την υ.α. Α.1210/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων
του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
ν. 4172/2013» (Β’ 4104), κατωτ. αριθ. 1536.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 97
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις διατάξεις του.
----------.--------1536. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1210 της
8/8.9.2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β’
4104)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), με τις οποίες
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις.»
(Α’170).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
4. Τις διατάξεις των παρ. 64 και 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 96 του ν. 4826/2021 (Α’ 160).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
8. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94).
11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
12. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/ 1999 σύμφωνα με τις οποίες
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο
απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα
τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α’ 249).
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του
ειδικού δικτύου TAXISnet.
14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων λόγω του
μεγάλου πλήθους ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των
φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η
Σεπτεμβρίου 2021.
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2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των
οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/12/2020 παρατείνεται μέχρι και την 15η
Σεπτεμβρίου 2021.
----------.--------1537. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
98491 της 9/9.9.2021 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων
ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4181)
(Καταργήθηκε από το άρθρο 2 της υ.α. 657/2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2), κατωτ. αριθ. 1775)
----------.--------1538. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54999 της 9/9.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4184)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών – Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56605 της
16/16.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 54999/9.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4184)» (Β’ 4293)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.54999/9.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4184) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
100

του Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58249 της
23/23.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 54999/9.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4184)» (Β’ 4398),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54999/9.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4184), όπως αυτή παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία Δ1/α/Γ.Π.οικ.56605/16.9.2021 (Β’ 4293) κοινή απόφαση των ως
άνω Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 1
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.». Με την δε παρ. 2 του ίδιου άρθρου μόνου
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
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ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β’ 4054) , όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 8.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54971/9.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
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1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 17
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
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TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινής υπουργικής
απόφασης, , όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
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Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 4054), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1539. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55001 της 9/9.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4184)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56603 της
16/16.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55001/9.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4184)» (Β’ 4293)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55001/9.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4184) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
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7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β’ 4054), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 8.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54972/9.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 17
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
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2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov. gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
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ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 4054), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
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γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
------------.--------1540. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 της 9/9.9.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ.
56616/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4298), κατωτ. αριθ. 1555, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1541. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4829 της 9/10.9.2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166)
…
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 35
Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποποίηση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),
προστίθενται οι λέξεις «και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης» και η
παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:
«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή μερική
κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως 2020. Με την απόφαση
της παρ. 3 μπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
παρούσας. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι
πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι
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ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης.».
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 36
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου
206 του ν. 4820/2021
1. (Προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)
ανωτ. αριθ. 1459, περί της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών οι
οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε
νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή)
2. (Τροποποιείται ως προς τη συμπερίληψη των φυσικών προσώπων που διεξάγουν
πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας
προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε
βαθμίδας η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ανωτ. αριθ. 1459 και
διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή).
3. (Tροποποποιούνται το τρίτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’
130), ανωτ. αριθ. 1459, ως προς την κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ειδικής προθεσμίας για
την πρώτη ή μοναδική δόση των φοιτητών και σπουδαστών που εμβολιάζονται
υποχρεωτικά, τροποποιούνται το πρώτο και τρίτο εδ. της περ. α) αυτής, ως προς τους
φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και ως προς τον χρόνο άρσης του ειδικού
διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, τροποποιείται το πρώτο εδ. και
προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδ. στην περ. β) αυτής, περί των υπόχρεων εργοδοτών,
προστίθενται περ. γ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ιδιώτες υπόχρεους, και
περ. δ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε υπόχρεους φοιτητές και σπουδαστές και
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή)
4. (Προστίθεται δεύτερο εδ. στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
(Α’ 130), ανωτ. αριθ. 1459, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιβολή κυρώσεων
και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η περ. αυτή).
Άρθρο 37
Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ
δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν
επιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις
τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη.
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Άρθρο 38
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),
ανωτ. αριθ. 1214).
2. ( Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α΄
48), ανωτ. αριθ. 1214) .
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α΄
48), ανωτ. αριθ. 1214) .
Άρθρο 39
Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του
ν. 4812/2021
(Τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης η περ. β) της παρ. 5 του
άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (A’ 110) ανωτ. αριθ. 1411 και
διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή)
Άρθρο 40
Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του
ν. 4745/2020
1. (Προστίθεται παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 9 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ.
αριθ. 872)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση:
α) του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’, που τίθενται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από
τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και
β) της περ. λε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 που τίθεται σε ισχύ από την 1η.7.2022.
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1542. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 της 9/10.9.2021 «Λειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών
εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών,
Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»
(Β’ 4187)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 226 και 227 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
2. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
έκτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
3. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 188).
5. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 -2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222).
6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193).
7. Τα άρθρα 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως παρατάθηκε η
ισχύς του με το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
8. Το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 134) και ιδίως οι διατάξεις των περ. 1 και 8.
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9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
12. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151).
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
19. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
20. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»
(Β’ 1807).
21. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό, όπως εκάστοτε ισχύει
(Β’ 4054).
23. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός (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».
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24. Τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 137).
25. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟΛΟΔ) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην
Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους
Παράγοντες».
26. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των Κολλεγίων για το εκπαιδευτικό έτος
2021-2022.
27. Την από 8.9.2021 εισήγηση και το από 3.9.2020 απόσπασμα πρακτικού της 112ης
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
28. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55253/9.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 1
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1) Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και
ακολουθούνται οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές
επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2) Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα
προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες,
σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές εισόδους/εξόδους, εφόσον αυτές
υφίστανται, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου
Διδασκόντων, με στόχο τον περιορισμό συγχρωτισμού των γονέων/κηδεμόνων, με

115

εξαίρεση περιπτώσεις μαζικών μετακινήσεων μαθητών με σχολικά λεωφορεία ή άλλα
μέσα.
3) Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα
μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με τις 8.9.2021
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες
των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας τεσσάρων (4) ετών
και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την
ενδεδειγμένη χρήση της προστατευτικής μάσκας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας
είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη
διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης. Επειδή δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα
παιδιά τρώνε ή πίνουν, κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη
σωματική άσκηση, στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες
αποστάσεις. Η οδηγία αυτή αφορά σε όλες τις περιοχές της Επικράτειας, ανεξάρτητα
από την επιδημιολογική κατάσταση.
2. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην
τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για
«διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η
σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες
διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται
οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη
διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας από τους
μαθητές/τριες, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν. Στο διάλειμμα σε
εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά
τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα φορούν
μάσκα.
3. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), προκρίνεται η διαφανής
ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές
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πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις
περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Οι
συνοδοί μαθητών/τριών στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα.
4. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να
προκριθεί από τους γονείς κατ’ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με
υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Μαθητές/τριες με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής
(χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),
β) Μαθητές/τριες με ινοκυστική νόσο, γ) Μαθητές/τριες που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του
εντέρου, δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία, ε) Μαθητές/τριες με σακχαρώδη διαβήτη.
5. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες
κατηγορίες μαθητών/ τριών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού
προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
α) μαθητές/τριες με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή
συμπεριφοράς,
β) μαθητές/τριες με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει
να χειριστούν τη μάσκα τους,
γ) μαθητές/τριες, που παρουσιάζουν αναπνευστική δυσχέρεια και ως εκ τούτου η
προστατευτική μάσκα δεν είναι ανεκτή.
6. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και
στους μαθητές που προσέρχονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συστήνεται η χρήση
προστατευτικής μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το
είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
7. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη χρήση
προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
8. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες προδιαγραφές) δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και
λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με
τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας,
μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή/τριας ή
Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων,
επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.
9. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ - ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού
προσωπικού δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση
προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική μονάδα. Αν
εισέλθει στη σχολική μονάδα και σε μεταγενέστερο χρόνο ο εκπαιδευτικός ή μέλος
ΕΕΠ - ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού δεν συμμορφώνεται με την
παραπάνω υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος
στη σχολική τάξη. Ο Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας
τον/την καλεί να αποχωρήσει και ενημερώνει, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον/την
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αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό/η Διευθυντή/ντρια
Εκπαίδευσης προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.
Άρθρο 3
Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για μαθητές/τριες και
εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για εκπαιδευτικούς και
μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.
Με το τελευταίο εδ. της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 6 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ.
αριθ. 1611, ορίστηκε ότι: «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσωπικού της
παρούσας περίπτωσης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται
αναλόγως τα άρθρα 3 και 12, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4187)»
Α. Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.
1. Οι μαθητές/τριες 12 ετών και άνω, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), καθώς και οι μαθητές/τριες έως
12 ετών που κατέχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου εισέρχονται
στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή
Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.
Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. (μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., καθώς και οι προσωρινοί
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τρίμηνης διάρκειας), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι κατέχουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά
προσδιορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134),
επιτρέπεται να εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα Κέντρα Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν με
την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης
της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.
2. Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω
δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις
μαθητές/τριες κάτω των 12 ετών, που δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου
εξαμήνου και τους μαθητές/ τριες 12 ετών και άνω που δεν επιδεικνύουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όλων των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα,
πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και
είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’
εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος
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αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.
«3. Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν
προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης
χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή
PCR test), με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1
και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2)
φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο
έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη
σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος
εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) διενεργείται έως και
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην υπηρεσία. Για το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά
ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως.».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της
21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
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4. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις ομάδες των
υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων,
όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω
στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω
δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά
υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.
5. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 3, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.
Β. Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) - Δήλωση του αποτελέσματος
1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με
την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του
προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου
248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής
ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα,
για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α.
ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι
μαθητές/τριες παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο
με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις
οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες
ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/
τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test):
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες
επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη
συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της
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Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η
μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον
εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του
επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από
εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/ τρια, ή Προϊστάμενο/νη.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα
εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται.
Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες
μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας
τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το
αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το
πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου
είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την
πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του
πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την
επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων
μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή
διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με
επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο
σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των
συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης.
β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή
αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν και
να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων
μαθητών/τριών, από τους/ τις ενήλικους μαθητές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της.
γ) Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό
του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται
από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό
χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την
παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη
των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της
διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19
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δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η
μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Με την παρ. 8 του άρθρου 4 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: «Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «self-testing.gov.gr», όπως
προβλέπεται στην παρ. Β’ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254
(Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης, ενσωματώνεται στη λειτουργία της
πλατφόρμας «edupass.gov.gr», για όσες εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 του
άρθρου 1 έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση αυτής.»
Γ. Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 από τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου
εξάμηνου
α) Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου να
εισέλθουν για την παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου στην σχολική μονάδα,
στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν, υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. Ο υποχρεωτικός
εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) των παραπάνω
εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. - ΕΒ.Π. δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, έως
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, διενεργείται
από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη.
Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος
διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη
ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.
Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού
ελέγχου ορίζεται ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, ο/η
Προϊστάμενος/η Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και ο/η Προϊστάμενος/η των Κέντρων
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αντίστοιχα. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καθώς
και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ),
καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
όπου υπηρετούν.
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου.
Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό,
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
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β) Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης
της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου από τους
εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία
τους. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας. Εφόσον συντρέχει η
περίπτωση του πρώτου εδαφίου ενημερώνει εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τον/την
αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια
Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο
ενέργειες.
Περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ του πρώτου εδαφίου υφίστανται,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και τις εξής συνέπειες:
1) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. επιβάλλεται, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της
αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με
απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Κατά τον χρόνο αναστολής
καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος επιβολής
του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται
με όμοια απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
2) Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., όπως
αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και 86 του ν. 4547/2018
αντίστοιχα, καθώς και στους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου
ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας της παρ. 1 του
άρθρου 111 του ν. 4821/2021, στην περίπτωση που παραβαίνουν την υποχρέωση
διενέργειας και επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου,
το χρονικό διάστημα της μη παροχής εργασίας λόγω αδυναμίας εισόδου στη σχολική
μονάδα ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ - ΕΒΠ και το
Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την αρμόδιο/α
Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης
υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την εκ μέρους τους παροχή εργασίας (διδακτικού και
υποστηρικτικού έργου) και απαλλάσσεται για το χρονικό διάστημα μη παροχής
εργασίας από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών. Το παραπάνω χρονικό διάστημα
μη παροχής εργασίας από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ δεν
λογίζεται ως ασφαλιστικός χρόνος για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον, στη συνέχεια
επιδεικνύεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος μη παροχής
εργασίας από τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. κατά τα παραπάνω
οριζόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, όπως εκπροσωπείται από τον/την
Διευθυντή/ ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης
αποδέχεται εφεξής την παροχή εργασίας και καταβάλλει τις ανάλογες αποδοχές.
Δ. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19
1. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού με συμπτώματα
περιστατικών COVID-19
α) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε
παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και
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ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η
μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του
Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:
- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.
- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με
επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και
το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεωνποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά
την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε
συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια
χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική
διάγνωση πρέπει να γίνει διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην
περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).
Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’
οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη
λειτουργία της.
Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19,τότε ο/η
μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή
παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο
σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,
ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο
κρούσμα διενεργείται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιήθηκε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για
δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί
τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού και να έχουν
βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται
συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
β) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προσωπικού
εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19
εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η
σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του
σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους και υποβάλλεται σε εργαστηριακό
διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).
Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον
εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη
λειτουργία του.
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2. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού στην περίπτωση θετικού
διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου
Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.
ή μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για
COVID-19.
Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:
1. επικοινωνεί: α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο
μαθητής/τρια, β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και
2. αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας: α) επικοινωνεί με τον
ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν
αυτή χρειαστεί αλλά και για ενημέρωση και
β) γνωμοδοτεί στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης σχετικά με την αναστολή
λειτουργίας τμήματος της σχολικής μονάδας, στην περίπτωση που τα θετικά
κρούσματα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου
των μαθητών/τριών του σχολικού τμήματος.
3. Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19
Ο/Η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση
για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η
μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να
απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες
γλώσσες, αθλητισμός).
4. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19:
Ο μαθητής/τρια ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση
τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο
τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη
αντιπυρετικών και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Στην περίπτωση ασθενών
με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την
έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη
του θεράποντος ιατρού. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων
περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η
προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει
νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το παιδί να μην
επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρέλευσης δέκα (10)
ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών (3) εικοσιτεραώρων
απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων.
5. Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:
α) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά
το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10)
ημέρες μετά από αυτήν.
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β) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του
μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα
κ.λπ.) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα
(10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε
τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.
γ) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια, που είναι επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του
ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε
τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.
δ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή
πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το
σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες
μετά από αυτήν σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, για χρονικό διάστημα
δεκαπέντε (15) λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από
τους δυο ή εκ μέρους και των δύο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου,
περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης
δραστηριότητας.
ε) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση
σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα)
κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.
στ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που είχε επαφή
με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
ζ) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που κατά
το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το
σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί
ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.
6. Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό «στενής επαφής»
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν
και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου θα πρέπει:
Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση
με την προϋπόθεση:
«α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και
λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο,
υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών
προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην
περίπτωση των μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην περίπτωση των
μελών του προσωπικού), σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους
φορείς υγείας και συγκεκριμένα είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε όλες
τις δομές του ΕΟΔΥ (όπως είναι κάθε φορά αναρτημένες στην ηλεκτρονική του
διεύθυνση: eody.gov.gr/komytesting-eody/), δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7)
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ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι
αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε
ιδιωτικά εργαστήρια.
Ειδικότερα:
Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το
επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου
rapid test. Τις ημέρες 3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλλονται
στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και
μέλη του λοιπού προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό
διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).
Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών για τη διενέργεια εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται απουσίες. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ που προσέρχονται σε δομές για την διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού
ελέγχου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η COVID-19 της
σχολικής μονάδας δεν θεωρούνται αδικαιολογήτως απόντες/απούσες. Στην περίπτωση
αυτή, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μεταβαίνουν
στις δομές για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύοντας
βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομίζονται κάθε φορά και θα
καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Μετά την πάροδο της
επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν
ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν
πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκουν (2 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους
μαθητές/τριες και 2 εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους
εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., ενώ για τα λοιπά μέλη του προσωπικού
εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα).».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036
της 21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
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φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
β) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου
εξαμήνου μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού,
υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), δύο (2) φορές και
ειδικότερα, την ημέρα 0 έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το
κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών
επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα
τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια
μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα
ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο
αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 και ακολουθούνται
οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην
περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), θα πρέπει να
ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή
εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).
«γ) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο
που:
1. ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19,
2. ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα
στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά την περίοδο
μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια (1) διδακτική ώρα,
3. μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό
λεωφορείο και κάθονταν σε κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου,
στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι
μικρότερη του 1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή
πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα
πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή
με το κρούσμα καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid
test.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και
ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δε θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα
υπό το στοιχείο 6.
Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το
τελευταίο εξάμηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με
το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού
κινδύνου έκθεσης, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης
απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές
δραστηριότητες την ενδέκατη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης
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αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται
άρση της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής
προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι
και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό
ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19
χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.».
Η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036
της 21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
Ε. Διαχείριση περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19
Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19
που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται όσα
ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.
Σε περίπτωση εμφάνισης συρροών κρουσμάτων (μια συρροή κρουσμάτων
περιλαμβάνει εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με τεκμηριωμένη
επιδημιολογική συσχέτιση και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης, που διαπιστώθηκαν
σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών, χωρίς ενδείξεις επιδημιολογικής συσχέτισης με
κρούσμα σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας) σε τμήμα, τμήματα ή το σχολείο
συνολικά, εάν κριθεί απαραίτητο, γίνεται επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση
κινδύνου από τον ΕΟΔΥ, με συνεκτίμηση των τοπικών επιδημιολογικών και ιολογικών
δεδομένων καθώς και των εκάστοτε μέτρων που λαμβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό επίπεδο.
α) Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων συνεχίζονται
οι καθημερινές σχολικές δραστηριότητες με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των
μέτρων προφύλαξης.
β) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις
ενδοσχολικής μετάδοσης το κύριο κριτήριο για την απόφαση αναστολής λειτουργίας
τμήματος της σχολικής μονάδας είναι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να
υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των
μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας.
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ΣΤ. Εξαίρεση από τον συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο
Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο
περιστατικό COVID-19 εξαιρείται της υποχρέωσης του συστηματικού προληπτικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εάν πρόκειται για μαθητή/τρια ή εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου εάν πρόκειται για ανεμβολίαστο μέλος του προσωπικού, για
διάστημα έξι (6) μηνών από τη διάγνωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκδήλωσης
συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια του
διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος με ταχύ
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε δομή υγείας.
Ζ. Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
καθώς και για εκπαιδευτικούς
Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων, καθώς και εκείνους που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής
Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα
και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και
της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας. Συστήνεται στους
εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών/τριών για τη διενέργεια του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με τον
τρόπο που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Β του άρθρου 3.
Η. Σχολική κάρτα για COVID - 19 για ανήλικους αιτούντες άσυλο
1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας ή ο/η
Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς
taxisnet, δύναται να εισέλθει στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, κατόπιν
προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων/νομίμων κηδεμόνων, οι οποίοι την
υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία
εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/νη του σχολείου ή τον/τη
Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς
κωδικούς του/της, προκειμένου να εκδώσει τη σχολική κάρτα για COVID - 19,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2.
2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) ή της Δομής
Φιλοξενίας ή το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να
συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους/τις ως άνω
μαθητές/τριες ασυνόδευτους/ ες ανηλίκους/ες αιτούντες άσυλο σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2. Όπου
στο ως άνω Παράρτημα γίνεται μνεία στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) εννοείται και ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.), καθώς και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος του άρθρου 2
διενεργείται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες
των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Θ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3 η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό
την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την
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Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς
και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται
μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28
του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και
αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων
μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλικους μαθητές/τριες, Δ)
εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), του διοικητικού και του λοιπού
προσωπικού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:
Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ)
όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης.
Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ)
όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.
Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ)
όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.
Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ)
όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.
4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr
διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.
5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική
καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών από κορωνοϊό
COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και
το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.
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«6. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας edupass.gov.gr ισχύουν τα προβλεπόμενα
στην υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας και ιδίως στο άρθρο 5 αυτής (Β’ 4558).».
Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 5 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - Υποδομών και
Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της 21/26.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας
“Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και
σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
«Ι. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης συμμετοχής στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«edupass.gov.gr».
Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των
γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους, τα οποία θα συμμετάσχουν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε δημόσια
εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).».
Το Κεφάλαιο Ι προστέθηκε με την παρ. 6 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της
21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
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Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
Άρθρο 4
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές
1. Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών
δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές
επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων
απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης
διαφορετικών ομάδων.
2. Ομοίως, επιτρέπονται μαθητικά συνέδρια, μαθητικοί διαγωνισμοί. Η συμμετοχή σε
αυτά λαμβάνει χώρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης
εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου τύπου
διαγνωστικού ελέγχου(rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η
οποία υπογράφεται από τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, αν είναι ενήλικος/η, ή
τον γονέα/κηδεμόνα του/της, αν πρόκειται για ανήλικο/η, τηρουμένων όλων των
μέτρων προστασίας (υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη δυνατή
απόσταση, τήρηση κανόνων υγιεινής).
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή το μάθημα της κολύμβησης, που διεξάγεται σε
κολυμβητικές δεξαμενές καθώς και οι σχολικοί αγώνες, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι πανελλήνιοι αγώνες λυκείων μέσω των οποίων μοριοδοτούνται
οι μαθητές/τριες για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ομοίως, με βάση τις
οδηγίες της ως άνω επιτροπής διενεργούνται και τα σχολικά πρωταθλήματα.
4.
Επιτρέπεται
η
υλοποίηση
ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών. Για τις χερσαίες και
θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και
εξωτερικού, των ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών/τριών τηρούνται οι ισχύουσες
διατάξεις, οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του
συνόλου των επιβατών ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για
τις προϋποθέσεις εισόδου στην Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών για την μετακίνηση είναι όλοι/ες ημεδαποί/ές και
αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες συμμορφώνονται κατά την υποδοχή τους και
προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID19, που ισχύουν στην Χώρα υποδοχής.
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5. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων.
6. Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που
συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονεών/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις,
εορτές αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε
φορά νομοθετικές διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, που
λαμβάνουν χώρα.
Άρθρο 5
Ολοήμερο πρόγραμμα
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με τήρηση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής
μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτικών. Πριν και μετά τη χρήση
των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται καλός
αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και του εξοπλισμού μετά
από κάθε χρήση. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν
εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό,
είναι υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου
αυτά λειτουργούν.
Άρθρο 6
Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις
1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ και
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε
περίπτωση:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς
κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και
συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών,
ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών).
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα
προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση
εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση
προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους).
γ) Η χρήση γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο
(προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι
συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
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ε) Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή
για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις
προβλεπόμενες αποστάσεις).
στ) Συστήνεται οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα
χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι
υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο
ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες.
2. Η σίτιση μαθητών/τριών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις των από 8-9-2021 εισηγήσεων της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως επικαιροποιείται
και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με μέριμνα για την
αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών διαφορετικών τμημάτων κατά τη
χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε
άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο προαύλιο τηρώντας την
ενδεδειγμένη απόσταση κ.λπ.).
3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
4. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο
3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/03-09-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 4054), όπως εκάστοτε
ισχύει.
Άρθρο 7
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας
συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των
προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και
επισκεπτών/τριών.
2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών/ τριών στον προαύλιο χώρο των
σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη
διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω
έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών/ τριών στο προαύλιο
και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 2.
3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών,
προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημερίων δύναται
να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη
σχετικού πρακτικού και την κοινοποίηση του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
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4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι
και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς
και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται,
εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών
κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε
τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται
καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να
φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν,
αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι
πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί
να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα
Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο
(1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και
εκπαιδευτικών.
9. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης κάθε σχολικής μονάδας
και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται
σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά,
μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων
των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.)
γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της
εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός
καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των
επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνατές
αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των εργαστηριακών
μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει
να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να
υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών
από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία για τα σχολικά εργαστήρια των
ΕΠΑ.Λ.:
i. Στην περίπτωση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. που κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων
απαιτείται στενή επαφή (π.χ. επαφή με το πρόσωπο) εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα
που έχουν εκδοθεί από τους κλαδικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες
αναφορικά με τα επαγγέλματα αυτά (αισθητικοί, οδοντοτεχνίτες κ.λπ.).
ii. Όλα τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν και για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
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11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας
υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον
αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση
κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ,
ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία
με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορισμού ή κωλύματος χρέη
υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής
μονάδας.
12. Ειδικότερα για τη χρήση-διδασκαλία πνευστών οργάνων και τη λειτουργία
χορωδιών, σε μουσικά σχολεία και μη, ισχύουν τα εξής επιπλέον μέτρα προστασίας:
α) Δύο (2) μέτρα απόσταση σε όλο τον περίγυρο κάθε μουσικού ή του εξεταζομένου
μαθητή/τριας είτε αφορούν μικρά ή μεγάλα σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες, είτε
ιδιαίτερο μάθημα) είτε τελική εξέταση μαθητών/ τριών, παρουσία ή όχι ακροατηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η απόσταση των δύο (2) μέτρων αφορά και τον/την
διδάσκοντα/ουσα και το ακροατήριο.
β) Συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5)
λεπτών, έστω και αν διακόπτεται το μάθημα ή η πρόβα συναυλίας με μικρό ή μεγάλο
αριθμό οργάνων. Γενικά όμως είναι σκοπιμότερο η διεξαγωγή των μαθημάτων ή των
συναυλιών να γίνεται σε ανοικτό χώρο, εάν και εφόσον είναι δυνατό.
γ) Για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού,
προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου «tightly woven silk» ή «transparent
protective material» που καλύπτει την καμπάνα (bell). Για τον καθαρισμό των
παραπάνω οργάνων απαιτείται δοχείο συλλογής ή ειδικό απορροφητικό χαρτί. Για τα
ξύλινα πνευστά (π.χ. φλάουτο, όμποε, φαγκότο, φλογέρα) ισχύουν οι γενικές οδηγίες
προφύλαξης. Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο καθαρισμός των πνευστών οργάνων απαιτεί
ειδική αίθουσα.
δ) Στα μαθήματα, όπως και στις συναυλίες και καθ’ όλη την διάρκεια αυτών είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χειρουργικές μάσκες ή μάσκες N95 χωρίς βαλβίδα ή
μάσκες FFP2 χωρίς βαλβίδα) τόσο από τον/την μαθητή/ τρια όσο και από τον/την
διδάσκοντα/ουσα, όχι τύπου προσωπίδας.
ε) Την προηγουμένη της επίσημης παράστασης, για τα πνευστά της ορχήστρας ή τον
εξεταζομένο μαθητή/τρια στα όργανα αυτά, εφόσον υπάρχει ακροατήριο συστήνεται η
διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR Test).
στ) Σχετικά με τις χορωδίες, συστήνονται μάσκες τύπου Ν95 ή FFP2, τήρηση
αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των χορωδών και χρησιμοποίηση
μεγάλων χώρων (π.χ. αμφιθέατρα κ.λπ.). Τα ίδια ακριβώς μέτρα πρέπει να λαμβάνονται
και στις πρόβες με διακοπή για αερισμό ανά δεκαπεντάλεπτο.
ζ) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δασκάλους μουσικής και για τον/την
Διευθυντή/ντρια της ορχήστρας, οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκες (όχι προσωπίδες).
Άρθρο 8
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
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1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος
Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που
περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας
και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η
σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων
που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις αποχής από την διά ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
1. Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δυνατή
στις εξής περιπτώσεις:
α) σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και εφόσον προσκομισθούν στην σχολική μονάδα τα
απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας,
που τα αποδεικνύουν:
1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή
μυοκαρδιοπάθεια
2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική
ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση
εξειδικευμένου κέντρου
3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα
4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία
κ.λπ.)
5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV
λοίμωξη και CD4<500)
7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)
8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από
την ολοκλήρωσή της
9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν
παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες
10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από 24 μήνες
11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς
και πολυμεταγγιζόμενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες
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β) σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποίοι/ες ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες υποκείμενων νοσημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Τα
παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου και
γ) σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από
υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:
1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το
τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3)
άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) άτομα με σοβαρή νεφρική
ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος
σταδίου) 5) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης
ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μLή που λαμβάνουν υψηλές
δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω
φλεγμονωδών νοσημάτων.
Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου.
2. (Η παρ. 2 διαγράφηκε από την παρ. 7 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - Υποδομών και
Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της 21/26.10.2021 «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών
και Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του
Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
3.α. H ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των περ. β και γ
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής
επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη
και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών.
β. Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: 1. Νικόλαος Σύψας,
Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος
Χατζηγεωργίου, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού
Πολεμικής Αεροπορίας 3. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος,
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία
Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 5. Βασιλική
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Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους
αναπληρωτές τους εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - Λοιμωξιολόγο, Ομότιμο
Καθηγητή Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ
3. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΠαθολόγοΛοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία Λουρίδα, Παιδίατρο - Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 5. Θεοκλή Ζαούτη, Καθηγητή
Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας - University of Pennsylvania - School of Medicine.
γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για την
ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Για τη λειτουργία της
Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει
και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται η Μαρία
Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Τσιαμπαλή, ΠΕ
Διοικητικού, υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας.
δ. Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους παραπάνω
μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την
έκδοση της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής. Οι γονείς/κηδεμόνες
των παραπάνω μαθητών/ τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής
μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες
προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς
και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα,
προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να
προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους. Για λόγους προστασίας προσωπικών
δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά
αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην ως άνω Επιτροπή, με
ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε. Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση των υπό κρίση περιπτώσεων,
να διαπιστώσει ότι παραλαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ιδίως τις
υπεύθυνες δηλώσεις, και κατόπιν να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη
κρίση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β και γ της παρ. 1. Η ως άνω κρίση
δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοικητική προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο
24 ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποστέλλει σε
σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν
τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της
οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής, προκειμένου εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το
περιεχόμενο της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη
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αποκλειστικά και μόνο τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο
Διευθυντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει την απόφαση της Επιτροπής
και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/
της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του/της, μετά δε τη λήξη του οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσοντας
προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.
στ. Οι παραπάνω μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της
προαναφερθείσας Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Με το δεύτερο εδ. της παρ. 2 του άρθρου 18 της υ.α. 119847/ΓΔ6/2021
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022» (Β’ 4406), κατωτ. αριθ. 1568, ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις του Κεφαλαίου
Β΄ της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 55254/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 4187) που αφορούν στα Κολλέγια και δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση παραμένουν εν ισχύ.»
Άρθρο 10
Λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων και Κολλεγίων
Κατά τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, του
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και των Κολλεγίων
εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του
ΕΟΔΥ και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 11
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες
προδιαγραφές)
είναι
υποχρεωτική,
για
τους
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές,
το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των
εκπαιδευτικών δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,
β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να
προκριθεί
από
τους
ίδιους
ή
από
τον
θεράποντα
ιατρό
για
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές με υποκείμενα
νοσήματα.
3. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας εξαιρούνται οι
καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/ μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι
εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος
των μικτών μαθημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση
προστατευτικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας). Στα εργαστηριακά
μαθήματα που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων
δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων
και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής συστήνεται η χρήση μάσκας
μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Για το
προσωπικό είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας ή διάφανης
ολοπρόσωπης προστατευτικής προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές
πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται
το στόμα του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος/σπουδαστής
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή
προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και
λαμβάνει απουσία.
6. Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και
επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την
υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπεται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος
στις εκπαιδευτικές δομές.
Άρθρο 12
Υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος για
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/ μαθητευόμενους/σπουδαστές και εκπαιδευτές,
εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό
Με το τελευταίο εδ. της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 6 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ.
αριθ. 1611, ορίστηκε ότι: «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσωπικού της
παρούσας περίπτωσης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται
αναλόγως τα άρθρα 3 και 12, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4187)».
Α. Προσκόμιση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών
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Οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι/ σπουδαστές, καθώς και οι
εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, οι οποίοι δεν προσκομίζουν
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC)
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), με
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου- κατόχου του όσον
αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, με δική τους δαπάνη. Ο υποχρεωτικός
εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά
εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Κατ’ εξαίρεση, την
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος διαγνωστικός
έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα
προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.
Β. Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό
COVID-19
από
τους
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, καθώς και από τους
εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό που δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο
«α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες
που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα
edupass.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση
σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και,
ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών - Έκδοση Σχολικής
Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος,
σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας
(Β’ 4558).
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που
φοιτούν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,
στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την
αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία
εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει,
τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει
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μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση
που
ζητηθεί
επίδειξή
της
από
εκπαιδευτικό
ή
από
τον/τη
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα
θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την
περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε
δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη
δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους,
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν
επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν
το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο
ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη
αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο
σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων
μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή
διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με
επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο
σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των
συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης.».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036
της 21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
β) Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR
test) ή μη επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού
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διαγνωστικού ελέγχου από τους εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού και
διοικητικού προσωπικού δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους.
Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια
της εκπαιδευτικής δομής. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση του πρώτου εδαφίου
ενημερώνει εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., προκειμένου να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες
από το νόμο ενέργειες.
Περαιτέρω, οι εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού υφίστανται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και
τις εξής συνέπειες:
1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του αρμόδιου κατά
περίπτωση οργάνου. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται
αποδοχές και το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό
ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου
(rapid test ή PCR test) και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος επιβολής του παραπάνω
ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.
2. Για τους εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που
απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου η μη συμμόρφωση με την παραπάνω
υποχρέωσή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο.
γ) Εάν καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος, καθώς και εκπαιδευτής ή
μέλος του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που
μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της
εκπαιδευτικής δομής, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η Διοίκηση
της εκπαιδευτικής δομής. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στην εκπαιδευτική δομή,
αποχωρεί από το χώρο της, μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση και υποβάλλεται σε
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.
Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον
εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.
Άρθρο 13
Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Μαθητεία
1. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων
των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
πραγματοποιούνται με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών και σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου
εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των
εργαστηριακών χώρων.
2.
Από
το
πέρας
των
εργαστηριακών
μαθημάτων
των
καταρτιζομένων/μαθητευομένων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού
μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4)
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της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη
προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα.
3. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. και οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας που υλοποιούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρο εργασίας,
τηρούν τις οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους
εργαζόμενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας.
5. Ειδικότερα για καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ., τους μαθητευόμενους του
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και τους σπουδαστές των Κολλεγίων που
υλοποιούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε δομές υγείας, τηρούν υποχρεωτικά τις
οδηγίες και τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις
του Υπουργείου Υγείας για τις δομές υγείας.
Άρθρο 14
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές
1. Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών
δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές
επισκέψεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και
ατομικής υγιεινής και την διασφάλιση τη μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων.
2.
Ομοίως,
επιτρέπονται
συνέδρια
και
διαγωνισμοί
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων. Η συμμετοχή σε αυτά λαμβάνει
χώρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του
τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου τύπου διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η οποία
υπογράφεται από τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, αν είναι ενήλικος/η, ή τον
γονέα/ κηδεμόνα του/της, αν πρόκειται για ανήλικο/η, τηρουμένων όλων των μέτρων
προστασίας (υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη δυνατή απόσταση,
τήρηση κανόνων υγιεινής).
3.
Επιτρέπεται
η
διεξαγωγή
πρωταθλημάτων
καταρτιζόμενων/εκπαιδευτικών/μαθητευόμενων, σύμφωνα με τις οδηγίες της
αρμόδιας υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ομοίως, με βάση τις οδηγίες της ως άνω
επιτροπής διενεργούνται και τα σχολικά πρωταθλήματα.
4. Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που
συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονεών/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις,
εορτές αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε
φορά νομοθετικές διατάξεις και λαμβανομένου υπόψιν τον διαθέσιμο χώρο, που
λαμβάνουν χώρα.
Άρθρο 15
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Λειτουργία κυλικείων
Για τη λειτουργία των κυλικείων εφαρμόζεται το άρθρο 6 της παρούσας.
Άρθρο 16
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της εκπαιδευτικής
δομής συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των
προσώπων,
ήτοι
μεταξύ
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευομένων,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα των τμημάτων προκειμένου να
αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
3. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής
μαθημάτων και διαλειμμάτων δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι
και
νερό
ή/και
εφαρμογή
αντισηπτικού
χεριών,
από
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές
καθώς
και
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, καθώς και καλός αερισμός
των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε
επιφάνειες.
5. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν,
αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/
μαθητευόμενων/σπουδαστών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του
ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση
αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα πληροφορικής ή τα εργαστήρια,
συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός
καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση,
πριν εισέλθουν οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές.
6. Προβλέπεται αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/ και άλλα συμπτώματα συμβατά
με
COVID-19,
για
την
προστασία
καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων/σπουδαστών και των εκπαιδευτών
και του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού.
7. Με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής επιβάλλεται σχολαστικός
καθαρισμός και παροχή αναλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
Άρθρο 17
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη για την ορθή και ενιαία
εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των
κατάλληλων
μέτρων
ασφάλειας
και
προφύλαξης
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων/σπουδαστών,
εκπαιδευτών,
εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
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2. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που
προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και άλλοι συναφείς φορείς και δομές
Άρθρο 18
Λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών
1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των
σχολικών μονάδων της παρούσας. Ιδίως:
α. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους/τις μαθητές/τριες και
εκπαιδευτικούς στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των
μαθητών και των καθηγητών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση,
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
ζ. Για τη συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές/τριες, υποψήφιοι/ες και οι εκπαιδευτικοί
των φροντιστηρίων/ κέντρων ξένων γλωσσών που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, επιδεικνύουν στον
υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών, οι μεν μαθητές/τριες και
υποψήφιοι/ες βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που
διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, οι δε εκπαιδευτικοί βεβαίωση αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) που διενεργείται δύο (2)
φορές την εβδομάδα με δαπάνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 3 της παρούσας. Για το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων
γλωσσών που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης
εντός του τελευταίου εξαμήνου εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον ιδιωτικό τομέα
αντιστοίχως.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε
να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών/τριών
και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Σε κάθε
αντίστοιχο φορέα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων,
λοίμωξης COVID-19. Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του
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ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε
περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του
ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα αρμόδια στελέχη
εκπαίδευσης.
3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει για τον ιδιοκτήτη τις
κυρώσεις των περιπτώσεων του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/ 0309-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο
Πρωθυπουργό (Β’ 4054), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 19
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα
ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές
1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών εξετάσεων, σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα
ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές
διεξάγονται ως εξής:
«α) Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή
έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου
(rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία
υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν
πρόκειται για ανήλικο/η. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο
βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η. Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά
κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία
κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης
διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την
εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου
εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό.».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της
21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
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κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
β).
Με
υποχρεωτική
χρήση
προστατευτικής
μάσκας
από
μαθητές/καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/
μαθητευόμενους
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

τους
και

γ). Με τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των
μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/ μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και των
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών και αποφυγή του συγχρωτισμού.
δ). Με συχνό καθαρισμό των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
ε). Με καθαρισμό αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση,
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ). Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται κανονικά, με
καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
2. Δεδομένου του γεγονότος ότι σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων
ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.
Άρθρο 20
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
«1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των
περιπτώσεων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται
συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών,
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ
των χρήσεων.
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γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι
συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική
μάσκα (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη με τις κατάλληλες προδιαγραφές) σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης μάσκας του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν
φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση, η οποία δεν θα
αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να
κάθονται σε διπλανές θέσεις.»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της
21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
2. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν
καθίσματα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων του
παρόντος.
«3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση
προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με τις κατάλληλες
προδιαγραφές), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης μάσκας του ΕΟΔΥ, δεν γίνεται δεκτή
από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβίβασή του στο όχημα.»
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036 της
21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
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Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
4. Συστήνεται, για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η αύξηση
των δρομολογίων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές με αναπηρία λόγω της
δυσκολίας αυτών στη χρήση μάσκας, καθώς και να εγκρίνεται νέο δρομολόγιο κατά
απόλυτη προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων.
«5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τον οδηγό ή τον συνοδό του
οχήματος εφαρμόζεται αναλόγως η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει.».
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης
και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Επικρατείας Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036
της 21/26.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4187)» (Β΄ 4960).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους
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Άρθρο 21
Λειτουργία Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους
1. Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε)
και τα αναγνωστήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους λειτουργούν κανονικά με
υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των χρηστών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή
απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης
2. Η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας επισύρει την επιβολή
διοικητικού προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όπως αυτό καθορίστηκε με
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 22
Επιβολή κυρώσεων -Αρμόδια όργανα
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/03-09-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 4054), όπως εκάστοτε
ισχύει εφαρμόζεται αναλογικά ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή στη
βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των κυρώσεων και την αρχή
ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 23
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται:
α) η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30518/17.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020), και
β) η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29696 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την
επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης
Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των
Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια»
(Β’ 1903).
Άρθρο 24
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31-7-2022.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1543. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 111525/ΓΔ4 της 9/10.9.2021 «Παροχή σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 4188)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
τροποποίηση διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10-08-2020 Π.Ν.Π.
(Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),
β) την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και παρατάθηκε διαδοχικά με το
άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και το άρθρο 226 του ν. 4823/2021 (Α’ 136),
γ) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην εκπαίδευση,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος περί προστασίας της υγείας,
ε) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
3. Τα άρθρα 23 και 32 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχο λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση

154

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ ΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 118).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α’ 31).
5. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
11. Την υπό στοιχεία Δ1.α/Γ.Π.οικ.55254/09-09-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Επικράτειας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας
ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των
Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022 και
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»
(Β’ 4187).
12. Την από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων
(Ε.Α.Π.Δ.) της παρ. 1 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ.
13. Την υπ’ αρ. 44/02-09-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/586/110459/ Β1/08-09-2021 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 και εφόσον
παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την
από 44/02-09-2021 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος
συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες
διατάξεις.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:
Α. Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς
προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το
καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή
τον Προϊστάμενο/η σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση
των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β. Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που λειτουργούν
κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης
λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την
εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα:
i) Σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και ειδικότερα:
1. Μαθητές/τριες με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή
μυοκαρδιοπάθεια,
2. μαθητές/τριες με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με
αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές/τριες με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα,
σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου,
3. μαθητές/τριες με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα,
4. μαθητές/τριες με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. νωτιαία μυϊκή
ατροφία κ.λπ.),
5. μαθητές/τριες με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια,
6. μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη),
HIV λοίμωξη και CD4<500),
7. μαθητές/τριες υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα),
8. μαθητές/τριες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες
από την ολοκλήρωσή της,
9. μαθητές/τριες μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν
έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες,
10. μαθητές/τριες μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

156

11. μαθητές/τριες με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών
καθώς και πολυμεταγγιζόμενα μαθητές/τριες που έχουν συν-νοσηρότητες υπό την
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται στην σχολική μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά
δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας.
ii) Σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποίοι/ες ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες υποκείμενων νοσημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Τα
παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 9 της
υπό στοιχεία Δ1α/ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187),
iii) Σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από
υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:
1. άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
2. άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο
ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
3. άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,
4. άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου),
5. άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV
λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή
δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.
Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 9
της υπό στοιχεία Δ1α/ ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 4187).
2. Στην περίπτωση 1.Α. παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο
οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην περίπτωση 1.Β. (υποπερ. i,ii και iii) παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές, οι
οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι
δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σε περιπτώσεις όπου καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ
αποστάσεως διδασκαλίας, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, παρέχεται υπό προϋποθέσεις η εναλλακτική
δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων, στα οποία τόσο ο/η εκπαιδευτικός όσο και οι
μαθητές/τριες συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική
διαδικασία («διαδικτυακά τμήματα»). Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας
επικοινωνεί με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος που θα
απαρτίζεται είτε από μαθητές/τριες μόνο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είτε
διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα. Τα διαδικτυακά τμήματα
συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές/τριες της οικείας Διεύθυνσης, από τον
Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν σε μαθητές/τριες από πάνω από μία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές/τριες
από πάνω από μία Περιφερειακή Διεύθυνση της Επικράτειας. Στις σχολικές μονάδες
ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η οποία κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δημιουργία
διαδικτυακού τμήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας,
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται
ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές/τριες οι οποίοι δεν
δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Η
σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές/τριες των διαδικτυακών
τμημάτων παρέχεται από εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους ή από
άλλους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν για τον σκοπό αυτό.
3. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους
μαθητές/τριες.
4. Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή
την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους/τις
μαθητές/τριες. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει
στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/ τριών όλων των σχολείων της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings, η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ.
Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να
χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην
περίπτωση των μαθητών/ τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική
μονάδα ή στους ίδιους. Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να
επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση
άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την
υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει
άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/ κόστη και με την
υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών
δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης
πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:
I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα
τηλεδιασκέψεων Webex θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης
Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(ΠΣΔ).
II. Έχει απενεργοποιηθεί
μεταδιδόμενου μαθήματος.

η

δυνατότητα

καταγραφής/

αποθήκευσης

του

III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο
εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ο ακόλουθος:
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1) Ο/Η εκπαιδευτικός ακολουθεί τον σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής που
θα αποσταλεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρχικά,
πραγματοποιείται η αυθεντικοποίησή του/της εκπαιδευτικού μέσω της υπηρεσίας
κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τη
συμπλήρωση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης
(password) σε αυτόν.
2) Εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισάγοντας τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο ΠΣΔ. Με τον
τρόπο αυτό δημιουργείται η ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού.
3) Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η της κάθε σχολικής μονάδας
αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις
μαθητές/τριες τους, μετά από ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.
4) Ο/Η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει τον σύνδεσμο της προσωπικής
του ηλεκτρονικής τάξης στους/στις μαθητές/τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με
όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι με e-mail ή με ανάρτηση στην
Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή
εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr, προκειμένου να εισέλθουν στην
ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.
5) Οι μαθητές/τριες ακολουθούν τον σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής
τηλεκπαίδευσης και ανακατευθύνονται στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και στη
συγκεκριμένη ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας, ο σύνδεσμος της οποίας τους έχει
κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από τον/την εκπαιδευτικό. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να
συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού
τηλεφώνου.
Θα παρασχεθούν εγγράφως οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την
πρόσβασή τους στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και τη
χρήση αυτής.
Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει
ο/η εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν σωστά. Στο σημείο αυτό, ο/η
εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει
τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες
και οι μαθητές/τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η
συμμετοχή. Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα
ξεχωριστά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/ τρια
έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του
ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη
δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή/και αποβολής του
από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή
του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού. Για τον
σκοπό αυτό, απαιτείται ο/η εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του/της
μαθητή/τριας εκ νέου.
6) Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα
οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι
απαραίτητα για τη διάγνωση των ανακυπτόντων τεχνικών ζητημάτων και
συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Τα
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μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό «User
Agent», γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε)
την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την
έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις
πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και
πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και
viii) συνδεσιμότητα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή/και
στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν.
7) Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς
μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που
μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε
πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους/τις μαθητές/ τριες. Η πλατφόρμα
από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην
περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν.
4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον/την εκπαιδευτικό, για τους
κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο/η μαθητής/τρια στην
ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της
διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση
δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση
μαθητών/τριών.
Ο/Η εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη
κοντά στον/στην εκπαιδευτικό. Ο/Η εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της
φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.
β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να
εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον/στην εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της
αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται
στην αίθουσα διδασκαλίας.
8) 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:
α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα
ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας
δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.
9) Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
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α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και
η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο
συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών
πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να
καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους 2021-2022. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.
β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων, συγκεκριμένα
τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός
τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της
ιδιότητάς τους ως μαθητών/ τριών ή/και γονέων/κηδεμόνων και της σχέσης τους,
αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί
η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την
επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/ τριές τους και την εκπλήρωση
των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος
ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα ονόματα ή
ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των μεταδεδομένων
των μαθητών/τριών κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν
αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών
πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου. Τα μεταδεδομένα διαγράφονται είκοσι μία
(21) ημέρες μετά την ημερομηνία δημιουργίας τους.
10) Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή
πλατφόρμα από αυτήν που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο
σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού στις
βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
11) Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το δημόσιο αγαθό της
παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του
COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχ. ε της
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχ. γ της παρ. 1 του άρθρου
6 του Γ.Κ.Π.Δ.
12) Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους
αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα
πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους εκπαιδευτικούς,
ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν.
Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα
πρόσβασης και υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από το
ελληνικό δημόσιο/τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό
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είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
13) Ο/Η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει
εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς τους το
ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε φυσική ή
ηλεκτρονική μορφή.
14) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους
και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τις αυτές υποχρεώσεις οφείλει να
τηρεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο
οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
των μαθητών/τριών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν.
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/ντρια 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/ντρια Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια 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/ ντριας 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.
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
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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/η
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.
(Ακολουθεί Πίνακας)
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.
Άρθρο 4
1. Στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο οι Διευθυντές/ τριες των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχουν σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση του άρθρου 1, η οποία είναι υποχρεωτική, καθορίζουν κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων το κατ’
ελάχιστον Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα
με τα κάτωθι οριζόμενα και το κοινοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
α. Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 08:00 για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις 08:30
για τα Γυμνάσια και στις 08:15 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.
β. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
στα 30 λεπτά. Η διάρκεια των διαλειμμάτων στα Δημοτικά σχολεία ορίζεται στα 10
λεπτά, ενώ στα Νηπιαγωγεία η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται στα 20 λεπτά. Το
ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
τουλάχιστον τρεις (3) και πέντε (5) διδακτικές ώρες αντίστοιχα.
γ. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται για την Δευτεροβάθμια Γενική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση στα 40 λεπτά και η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται
στα 10 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
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περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) ή επτά (7) διδακτικές ώρες, ανάλογα με το
γενικότερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
δ. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το πρόγραμμα διδακτικής ώρας - διαλείμματος
των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
και υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας τους.
ε. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ιδίως στην περίπτωση της παρ. 1 του
άρθρου 1, οι Διευθυντές/ τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων το κατ’ ελάχιστον Ωρολόγιο Πρόγραμμα της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

ΩΡΑΡΙΟ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας

Από

Έως

1η

8:00

8:40

2η

8:50

9:30

3η

9:40

10:20

4η

10:30

11:10

5η

11:20

12:00

6η

12:10

12:50

7η

13:00

13:40

ΩΡΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας

Από

Έως

1η

8:30

9:10

2η

9:20

10:00

3η

10:10

10:50

4η

11:00

11:40

5η

11:50

12:30

6η

12:40

13:20
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7η

13:30

14:10

ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας

Από

Έως

1η

14:10

14:40

2η

14:50

15:20

3η

15:30

16:00

4η

16:10

16:40

5η

16:50

17:20

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας

Από

Έως

1η

14:10

14:40

2η

15:00

15:30

3η

15:50

16:20

2. Το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή
έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις
σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους
λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας
χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα. Ο/Η
Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης και ο/η Διευθυντής/τρια της Σχολικής Μονάδας, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, λαμβάνουν κάθε μέτρο για να
διασφαλιστεί η παροχή από εκπαιδευτικούς, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που τελεί σε καθεστώς
προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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----------.---------1544. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 109158/Θ1 της 7/10.9.2021 «Καθορισμός του
πλαισίου, των όρων, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της
προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης των θρησκευτικών φορέων» (Β’ 4191)
Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 11).
5. Την περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
6. Το άρθρο 104 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48).
Β.
1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 31).
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6. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/410/75152/Β1/24-6-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους
τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000€), η οποία βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων / Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2021, Ειδικό Φορέα 1019- 202- 0000000 ΑΛΕ 2310802894 «Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για
λειτουργικές δαπάνες γενικά», κατόπιν εγγραφής πίστωσης, στο πλαίσιο του
εγκριθέντος και ισχύοντος ΜΠΔΣ.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων υπό τον Ειδικό
Φορέα 1019-202-0000000.
9. Τις υπό στοιχεία 53542/Β5/14-5-2021 (ΑΔΑ: 93ΝΟ46ΜΤΛΗ-9ΦΙ) και
74459/Β5/23-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ3646ΜΤΛΗΒΛΦ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης των θρησκευτικών
φορέων, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανά δικαιούχο, τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τον τρόπο
χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα
για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 104 του ν. 4790/2021, ως ακολούθως.
Άρθρο 1
Ύψος της επιχορήγησης
Το συνολικό ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που προβλέπει η παρ. 1 του
άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000€) και καταβάλλεται εφάπαξ
στους δικαιούχους θρησκευτικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα
άρθρα.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης
1. Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης είναι:
α) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις
Δωδεκάνησου,
β) το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.),
γ) τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.) του άρθρου 12 ή του άρθρου 13 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
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δ) τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του άρθρου 3 και του άρθρου 13 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου,
ε) οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Δ.Ε.Μ.Π.) και οι
Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Β.Ε.Μ.Π.) του ν. 3647/2008 (Α΄
37), όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που διαθέτουν άδειες
τεμενών,
στ) οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, που διαθέτουν
άδειες τεμενών και
ζ) οι θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου του α.ν.
1363/1938 (Α΄305).
2. Δεν δικαιούνται την εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση τα Θ.Ν.Π. του άρθρου 13 του
ν. 4301/2014, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα Ε.Ν.Π. του ιδίου άρθρου.
Άρθρο 3
Κριτήρια χορήγησης της επιχορήγησης
Ως κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης του προηγούμενου άρθρου
λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) Ο αριθμός των αδειοδοτημένων χώρων λατρείας και ειδικότερα:
αα) ο αριθμός των ενοριακών ναών, της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της
Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου,
αβ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων συναγωγών για το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.Ε.), όσον αφορά στις Ισραηλιτικές Κοινότητες,
αγ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για Ε.Ν.Π. και Θ.Ν.Π του ν.
4301/2014,
αδ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών για τις Δ.Ε.Μ.Π. και Β.Ε.Μ.Π. του ν.
3647/2008, όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης,
αε) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών, για τους Οργανισμούς Διαχείρισης
Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω,
αστ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για τις λοιπές θρησκευτικές
κοινότητες.
β) Ο αριθμός των θρησκευτικών λειτουργών, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά
αρχεία που τηρούνται στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).
γ) Το εν γένει φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν οι δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης της επιχορήγησης
Ως προϋποθέσεις για την χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης του άρθρου 1
ορίζονται:
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1. α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του δικαιούχου Ν.Π.Δ.Δ.,
όσον αφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές
Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Κ.Ι.Σ.Ε.
β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του Ε.Ν.Π. ή του Θ.Ν.Π.
του ν. 4301/2014, των Δ.Ε.Μ.Π. και Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008 και των Οργανισμών
Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω.
γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του αδειοδοτημένου
ευκτήριου οίκου για τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες.
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα των δικαιούχων της
προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες, τα Ε.Ν.Π. και τα Θ.Ν.Π. του ν. 4301/2014, οι
Δ.Ε.Μ.Π. και οι Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων
Βακούφ Ρόδου και Κω, τα Ε.Ν.Π. και τα Θ.Ν.Π. του ν. 4301/2014 και οι λοιπές
θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συναγωγών,
τεμενών, ευκτήριων οίκων, αντίστοιχα, η οποία να έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τραπεζικός λογαριασμός αποκλειστικά στο όνομα των δικαιούχων της παρ. 1 του
άρθρου 2, ο οποίος να τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4
της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Παράταση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
για οποιονδήποτε λόγο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση κατά
την υποβολή της είναι τα καθοριζόμενα στην περ. Α του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
2/39549/0026/11-6-2015 (Β΄1138) κοινής υπουργικής απόφασης και:
α) βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την ημερομηνία έκδοσής του,
β) γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ που
συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της
τράπεζας ή από βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν εκδίδεται βιβλιάριο. Ο αιτών φέρει την
ευθύνη για την ορθή γνωστοποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού ο
οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου ο θρησκευτικός φορέας της παρ. 1
του άρθρου 2, είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών
θρησκευτικός φορέας της παρ. 1 του άρθρου 2 θα δηλώνει ότι:
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αα) δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής,
ββ) δεν υποχρεούται να υποβάλλει προϋπολογισμό ή απολογισμό στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και
γγ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το ποσό της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που
προσδιορίζεται για αυτόν, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία
και τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 3, 4 και 6 της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο η συμπλήρωση των στοιχείων και των
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρ.
1.
Άρθρο 6
Διαδικασία προσδιορισμού του ποσού και τρόπος χορήγησης για κάθε δικαιούχο
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται το ύψος
του ποσού για κάθε δικαιούχο θρησκευτικό φορέα της παρ. 1 του άρθρου 2. Η απόφαση
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Θρησκευτικής Διοίκησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία προβαίνει σε έλεγχο των
δικαιολογητικών και των στοιχείων που υπέβαλε με την αίτηση του προηγούμενου
άρθρου κάθε αιτών/δικαιούχος λαμβάνοντας υπόψη και τα τηρούμενα στο αρχείο της
στοιχεία. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Την
επωνυμία του θρησκευτικού φορέα της παρ. 1 του άρθρου 2, τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του
δικαιούχου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο δικαιούχο και τα κριτήρια με τα
οποία προσδιορίστηκε το ποσό αυτό.
2. Το ύψος του ποσού της έκτακτης επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.
3. Η απόφαση της παρ. 1 μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους δικαιούχους.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την έκδοση του σχετικού εντάλματος
πληρωμής.
Άρθρο 7
Ακατάσχετο - υποχρεώσεις
1. Το ποσό της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος είναι
αφορολόγητο και ακατάσχετο και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλη γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
2. Οι δικαιούχοι της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης εξαιρούνται της υποχρέωσης
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
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Άρθρο 8
Ειδικές διατάξεις
1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησίας της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις
Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος του ποσού, που
προσδιορίζει η απόφαση του άρθρου 6 της παρούσας, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά (νομικά πρόσωπα της εποπτείας
τους ή ιδρυθέντα από τα ίδια ή μετά από εισήγησή τους), για να αντιμετωπίσουν τις
έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.
2. Τα Ε.Ν.Π. του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή
μέρος του ποσού, που προσδιορίζει η απόφαση του άρθρου 6 της παρούσας, στα
Θ.Ν.Π. που είναι συνδεδεμένα σε αυτά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά, για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες
ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και να
ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.
Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις
επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα
δεδομένα που συγκεντρώνει η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων
χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της
διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, μετά την 30/11/2021 μεταφέρονται,
μετά από σχετική εισήγηση του διατάκτη, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Οικονομικών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1545. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» (Β’ 4206)
H παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732
της 13/13.9.2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00
έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214),
κατωτ. αριθ. 1547, δυνάμει του πρώτου εδ. της παρ. 6 του άρθρου 10 και από την
έναρξη ισχύος της. Με το δε δεύτερο εδ. ιδίας άνω παρ. 6 ορίστηκε ότι: «Ειδικώς
ως προς το σημείο 3 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 έως την Πέμπτη, 16
Σεπτεμβρίου
2021
και
ώρα
06:00
ισχύει
η
υπό
στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/3.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 4054).
----------.---------1546. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570 της 12/12.9.2021 «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4207)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),
β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),
γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166),
δ) των άρθρων πεντηκοστού πέμπτου και πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/ 2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ”Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος“ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της,
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 110),
ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ιδίως της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), του ν.
2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), του π.δ. 18/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), του π.δ.
134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α’ 159), του π.δ. 4/ 2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού» (Α’ 7), του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
(Α’ 7), του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α’ 161), του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), του
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
του π.δ. 40/ 2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123),
ζ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων), 62/ 2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
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(Α’ 2) και 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
θ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
ι) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),
ια) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
ιβ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
ιγ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35),
ιδ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996) και
ιε) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν
εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με
τις
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021
(Β’ 1870),
Δ1α/Γ.Π.οικ.
32207/24.5.2021 (Β’ 2183), Δ1α/Γ.Π.οικ.35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/Γ.Π.οικ.
41305/2.7.2021 (Β’ 2890), Δ1α/ Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’ 3491) και Δ1α/ΓΠ οικ.
54108/6-9-2021 (Β’ 4081) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
2. Τις από 31.3.2021, 23.4.2021, 7.5.2021 και 23.6.2021 γνώμες της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 55558/10.9.2021 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.
4. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
του δημοσίου τομέα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλο το προσωπικό του Δημοσίου που
απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη
εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων
που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντα του προσωπικού αυτού
ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας του
και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου.
«2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αλλά: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους
από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό
COVID-19, χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική
διάγνωση, και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος
που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Αμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του Πολίτη Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Ψηφιακής
Διακυβέρνησης - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.69461 της 5/5.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 4207)» (Β’ 5163). Με την δε παρ. 5 ιδίου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι : «Η παρούσα ισχύει από την 6η.11.2021.»
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε:
α) πάσης φύσεως απασχολούμενους, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες
ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021
(Α’ 48),
β) όσους εργαζομένους/υπαλλήλους υποχρεούνται σε εμβολιασμό σύμφωνα με το
άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση
εμβολιασμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794).
«Άρθρο 2
Υποχρεωτική έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι
αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4812/2021
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(Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου,
υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή
σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.
2. Ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διενεργείται με χρονική
απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων
νόσησης.».
Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Αμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του Πολίτη Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Ψηφιακής
Διακυβέρνησης - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.69461 της 5/5.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 4207)» (Β’ 5163). Με την παρ. 4 ιδίου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο πρώτος
εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει, δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021.» Με την παρ.
5 ιδίου άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από την 6η.11.2021.»
Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση έναντι αντιτίμου διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 λόγω μη δυνατότητας
εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους
1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι
αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, κατά την έννοια του άρθρου 2, εφόσον συντρέχει
ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Οι αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού εκδίδονται από τις
κατά τόπο αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, κατόπιν αίτησης του
εργαζόμενου/ υπαλλήλου που διαβιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 2 της ίδιας απόφασης. Οι αιτήσεις, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 6
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, διαβιβάζονται αυθημερόν από τους αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού
στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή τους. Οι αποφάσεις των
κατά τόπον αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες αναφέρονται μόνο τα
αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιούνται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο
στους υπαλλήλους που υπέβαλαν την αίτηση όσο και στους αρμόδιους προϊσταμένους
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προσωπικού που διαβίβασαν την αίτηση. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τον
εμβολιασμό κατά τα ανωτέρω με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής, από την ημερομηνία εξαίρεσης και εφεξής υπόκεινται σε υποχρεωτικό
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος αποκλειστικά για
τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.
3. Οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης ή δεν
συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, δεν διαβιβάζονται από τους
αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές και οι υπάλληλοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής
ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Από το χρονικό
σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης απαλλαγής ως
απαράδεκτης, ο αιτών υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή του, σύμφωνα με το άρθρο 2.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται στα πρόσωπα της παρ. 1
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων
απαλλαγής από την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου, λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για
ιατρικούς λόγους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση
της παρούσας ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, η αποκλειστική
προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών αρχίζει από την επάνοδο στην υπηρεσία
ή από την ανάληψη καθηκόντων, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής και κατά το χρονικό διάστημα της
προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, τα πρόσωπα της παρ. 1
υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι
αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 2.
Άρθρο 4
Υποχρέωση καταχώρισης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19
Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή οι ιδιωτικές
κλινικές ή τα φαρμακεία ή οι ιδιώτες ιατροί ή οι δημόσιες δομές, όπου κατά περίπτωση
διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (PCR,
rapid test) σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση
του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη
διενέργεια του ελέγχου, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που
ελέγχθηκαν, το είδος του ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή
αρνητικό).
Άρθρο 5
Διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, είναι αρνητικό, εκδίδεται
από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού
COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η
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καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό
έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η βεβαίωση αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την
προσέλευση του εργαζόμενου/υπαλλήλου στον τόπο εργασίας και γνώση αυτής
λαμβάνει το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας, το οποίο επιλαμβάνεται επί των
υπηρεσιακών θεμάτων του εν λόγω προσωπικού με την επίδειξη αυτής από τον
εργαζόμενο/υπάλληλο. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως,
εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον
ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος/υπάλληλος
επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο.
«2. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 είναι θετικά,
ο εργαζόμενος/υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τη Διεύθυνση Προσωπικού
και απέχει δικαιολογημένα από την εργασία του βάσει των οριζομένων στις κείμενες
διατάξεις και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Για την απόδειξη της
νόσησης εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της
βεβαίωσης είναι η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό
που διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4, και η πάροδος τριάντα (30)
ημερών από τη θετική διάγνωση. Εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση θετικού
αποτελέσματος, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο
εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι βεβαιώσεις των
προηγούμενων εδαφίων αποτελούν δικαιολογητικά για να τεθούν τα πρόσωπα του
άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη
αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Αμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του Πολίτη Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Ψηφιακής
Διακυβέρνησης - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.69461 της 5/5.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 4207)» (Β’ 5163). Με την δε παρ. 5 ιδίου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι : «Η παρούσα ισχύει από την 6η.11.2021.»
3. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 23
έως 29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 από τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της
παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους
διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους
απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης
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κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο, εφόσον υπερβαίνει το ένα
τέταρτο (¼) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου,
παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το
ένα τέταρτο (¼) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου. Αν
λυθεί η υπαλληλική σχέση, το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του
αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει
να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει
οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική βεβαίωση. Η
βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο
εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με
τις διατάξεις της παρούσας. Η πράξη αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα με την έκδοσή
της με κάθε πρόσφορο τρόπο στον υπόχρεο εργαζόμενο/υπάλληλο, ο οποίος δύναται
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση να υποβάλει ένσταση στον
αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας προσωπικού που βεβαίωσε την παράβαση. Η
ένσταση εξετάζεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της. Η
προθεσμία για την υποβολή ένστασης, η υποβολή ένστασης, καθώς και η τυχόν
συμμόρφωση του εργαζόμενου/υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου κατά το διάστημα αυτό δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του
ανωτέρω διοικητικού προστίμου.
2. Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ.
356/1974, Α’ 70) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για
παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19».
3. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του φορέα υποχρεούται να
ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις
υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.
Άρθρο 7
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου νόησης από τον κορωνοϊό COVID-19 προσώπων, ο διοικητικός προϊστάμενος
κάθε φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 καταρτίζει για τον συγκεκριμένο φορέα λίστα
φυσικών προσώπων υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, λόγω υπαγωγής
στην παρ. 1 του άρθρου 1, και λίστα εξαιρούμενων από τη διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου, λόγω υπαγωγής στην παρ. 2 του άρθρου 1.
2. Η λίστα των υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης και η λίστα
των εξαιρούμενων από τη διενέργεια διαγνωστικού νόσησης περιέχουν, ανά φορέα, τα
εξής:
α) στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων ως εξής: ονοματεπώνυμο, όνομα
πατρός, όνομα μητρός, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.),
β) για τους εξαιρούμενους από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου,
στοιχεία ως προς τους λόγους εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού
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ελέγχου νόσησης ως εξής: βα) λόγος εξαίρεσης (ολοκλήρωση εμβολιασμού, νόσηση
κατά το τελευταίο εξάμηνο, νόσηση και μία δόση εμβολίου, απαλλαγή από εμβολιασμό
για ιατρικούς λόγους) και ββ) τήρηση ή όχι της υποχρέωσης επίδειξης του
απαιτούμενου πιστοποιητικού, και
γ) για τους υπόχρεους σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, στοιχεία ως προς τη
συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση ως εξής: γα) τύπος του διαγνωστικού ελέγχου
που διενεργήθηκε και γβ) ημερομηνία διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου.
3. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β) της παρ. 2,
οι υπόχρεοι του άρθρου 1 οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και να
ενεργούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 4820/2021. Ειδικότερα
υποχρεούνται, όπως προβαίνουν σε επίδειξη προς τον διοικητικό τους προϊστάμενο του
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου
- κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή
βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή
ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, τα οποία ελέγχονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4820/2021. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων των
υποπερ. γα) και γβ) της περ. γ) της παρ. 2, οι υπόχρεοι σε διαγνωστικό έλεγχο οφείλουν
να επιδεικνύουν τις βεβαιώσεις αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος ή Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) με
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον
αφορά στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid
test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID19, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.
Άρθρο 8
Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου νόησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων
1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να πραγματοποιούνται
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες εγγραφές στα μητρώα και
πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα.
2. Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου» δύναται να διαλειτουργεί για τον σκοπό αυτό με το «Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» και με το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών
από COVID-19», προκειμένου να υποβάλλεται, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, το προσωπικό των φορέων και να
λαμβάνεται απόκριση ως προς την κατάσταση του εμβολιασμού τους ή τυχόν νόσησής
τους, καθώς επίσης και απόκριση όσον αφορά στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου,
τον τύπο του ελέγχου και την ημερομηνία διεξαγωγής του. Η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει,
μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής, (μέσω διεπαφής με web service
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με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του Κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό
Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19), αποκρίσεις επί των αιτούμενων
δεδομένων φυσικών προσώπων.
3. Τα ανωτέρω διαβιβαζόμενα δεδομένα, τηρούνται από τους διοικητικούς
προϊσταμένους των αντίστοιχων δομών και κάθε συναρμόδιο όργανο αποκλειστικά με
σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
4. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας των
ανωτέρω συστημάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
7.
5. Ειδικά για τη διαδικασία παρακράτησης του προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 6,
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου δύναται να διαλειτουργεί με
την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 9
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 8, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», η Γενική
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπως και το αρμόδιο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους συμμόρφωσης
λαμβάνουν, κατά την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων, όλα τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και
αφορούν στα πρόσωπα που εμπίπτουν σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι τα
ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
στ) αποτέλεσμα κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, ζ) τύπος διαγνωστικού ελέγχου
και η) ημερομηνία διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της
υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
5. O χρόνος τήρησης των στοιχείων των περ. ζ) και η) της παρ. 3 τόσο στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου όσο και στις Διευθύνσεις Προσωπικού
δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. O χρόνος τήρησης των στοιχείων περ. στ’ της
παρ. 3 τόσο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου όσο και στις
Διευθύνσεις Προσωπικού, δεν υπερβαίνει την 31η.12.2022.
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Άρθρο 10
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 2 διενεργείται οποτεδήποτε εντός
της εργάσιμης εβδομάδας κάθε υπαλλήλου/εργαζομένου, χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω
δυσμενή συνέπεια.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183),
Δ1α/ΓΠ.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 2890),
Δ1α/ΓΠ.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’ 3491) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 54108/6.9.2021 (Β’ 4081)
κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
----------.---------1547. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 της 13/13.9.2021 «Αντικατάσταση
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214)
(H παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί
-με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4294), κατωτ. αριθ. 1551,
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-με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56610/2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4295), κατωτ. αριθ. 1552,
-με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56613/2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4296), κατωτ. αριθ. 1553,
-και με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4297), κατωτ. αριθ.
1554,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557,
δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 10 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα
με την παρ. 1 του ιδίου άνω άρθρου 10).
----------.---------1548. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1184/247574 της 13/14.9.2021
«Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της
εκτροφής χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και γ) της
παραγωγής μελιού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση
την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό
Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε» (Β’ 4246)
-----------.---------1549. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56087 της 14/14.9.2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 4247)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48),
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β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),
γ) του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου και πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο Ι [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και την
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της,
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 110),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας
σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 166),
ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄
133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 2005, Α΄ 98),
στ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 134/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 81/2019
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ζ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155), υπ’ αρ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και υπ’ αρ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805), και
θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.45222/18.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη
πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων»
(Β΄ 3130), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48481/30.7.2021 (Β΄
3488) κοινή υπουργική απόφαση.
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3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.47197/26.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη
πληρώματος σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που εκτελούν πλόες από και προς
ελληνικό λιμένα» (Β΄ 3355).
4. Τις από 15.07.2021 και 19.8.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
5. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 56086/14.9.2021 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.
6. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19 για τη λειτουργία της ναυσιπλοΐας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους ναυτικούς:
α) Μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που
εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων,
β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που
εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα,
γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενοπλοίων που εκτελούν θαλάσσιες
ενδομεταφορές,
δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί και λαντζών που δραστηριοποιούνται και
εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας,
ε) μέλη πληρώματος ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών
δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και

πλοίων

που

στ) επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και φορτηγών/ οχηματαγωγών που εκτελούν
τακτικούς διεθνείς πλόες από και προς ελληνικό λιμένα.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 - Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς του άρθρου 1,
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους
σύμβαση εργασίας πλοίο και πραγματοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού.
2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται
υποχρεωτικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001
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(Α΄ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων
σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Τετάρτης και εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48)
ωρών προ Παρασκευής εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του υπόχρεου
ναυτικού.
3. Ναυτικοί, οι οποίοι ναυτολογούνται για πρώτη φορά στο πλοίο είναι υποχρεωτικό
να υποβάλλονται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για πρώτη
φορά στο πλοίο, σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid
test ή PCR test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001,
ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με επιβάρυνση του
ναυτικού.
4. Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσωπικού των περ. (α) και (γ) έως
(ε) του άρθρου 1 καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα
του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, εφόσον υφίσταται, τηρούνται επί του πλοίου,
ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και
υγειονομικές αρχές.
5. Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσωπικού της περ. (β) του άρθρου
1, υποβάλλονται με μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, εφόσον
υφίσταται, στην Λιμενική Αρχή που πρόκειται να καταπλεύσει το πλοίο έξι (6) ώρες
προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
πλοιάρχου ή του ιατρού του πλοίου για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων
υποχρεώσεων.
6. Οι ναυτικοί και το προσωπικό της περ. (στ) του άρθρου 1, προ του κατάπλου σε
ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνητικό
αποτέλεσμα σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Τα στοιχεία των
υπόχρεων στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου ναυτικών, καθώς και τα αποτελέσματα
των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε
να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και
υγειονομικές αρχές.
7. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οι ναυτικοί και το λοιπό προσωπικό
του άρθρου 1 που: (α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14)
ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού, ή (β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής
τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού
ή (γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και
επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.
Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης, τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη
βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης που εκδίδεται από τη δομή
διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη
μέθοδο PCR σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού είτε με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτική δομή με
ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επίδειξη «Βεβαίωσης
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», που εκδίδεται ηλεκτρονικά
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από την πλατφόρμα gov.gr, ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU
Digital COVID Certificate - EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά το αποτέλεσμα της τελευταίας
δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR
test), ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.
8.
Οι
ναυτικοί,
μέλη
πληρώματος
και
λοιπό
προσωπικό
επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων, που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και
προς ελληνικό λιμένα, της παραγράφου 7, υποβάλλονται σε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) κάθε επιστασίας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Παρασκευής
έκαστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, σε
διαγνωστικό έλεγχο σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Άρθρο 3
Δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου
1. Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι
θετικό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την ιδιωτική δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί
δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η ναυτικός σε κατ’ οίκον περιορισμό και να απολυθεί με
το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών
αρχών. Ως δικαιολογητικό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δύναται να χρησιμοποιηθεί
και η «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», που
εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr, ή το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της
Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον
κορωνοϊό COVID-19, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.
2. Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των
διαγνωστικών ελέγχων των ναυτικών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον
πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/ διαχειριστή του συγκεκριμένου πλοίου, καθώς και στις
Λιμενικές Αρχές της χώρας. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/ διαχειριστής δικαιούται να
λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2
του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.).
Άρθρο 4
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ναυτικό
στο πλοίο, εφόσον αυτός/ή είτε α) δεν έχει προβεί σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test), είτε β) έχει δηλώσει
θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,
ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος.
2. Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής
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υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό
και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα
έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης ναυτικού. Στην
περίπτωση αυτή η σύμβαση ναυτολόγησης δύναται να λυθεί με υπαιτιότητα του
υπόχρεου ναυτικού.
3. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής και ο πλοίαρχος του
πλοίου υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν τους ναυτικούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, για
τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, και β) να διατηρούν τις
βεβαιώσεις των διαγνωστικών ελέγχων (rapid tests) που διενεργούνται από τους
ναυτικούς του πλοίου τους και να τις θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων
ελέγχου, όταν ζητηθούν.
4. Οι Λιμενικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας
και για την επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α)
Σε
περίπτωση
παράβασης
των
υποχρεώσεων
των
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1,
επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται και δεν έχει
προβεί σε διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19,
β)
σε
περίπτωση
παράβασης
των
υποχρεώσεων
των
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει θετικό αποτέλεσμα
κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,
γ)
σε
περίπτωση
παράβασης
των
υποχρεώσεων
των
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,
δ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του πλοιάρχου που απορρέει από την
περ. α) της παρ. 3, επιβάλλεται στον πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,
ε) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που απορρέει από την παρ. 2 του
άρθρου 2, επιβάλλεται στον υπόχρεο ναυτικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,
στ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που απορρέει από την παρ. 3 του
άρθρου 2, επιβάλλεται στην εταιρεία πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ
ζ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που απορρέει από τις παρ. 4, 5 και 6 του
άρθρου 2, επιβάλλεται στον πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.
5. Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της οικείας Λιμενικής Αρχής και σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.55732/13.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4214) διαδικασία, χωρίς
να θίγονται τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, και εντάσσονται ως δημόσια
έσοδα (ν.δ. 356/ 1974, Α΄ 90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων υπ’ αρ.
1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
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Καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.47197/26.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος σε
επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που εκτελούν πλόες από και προς ελληνικό λιμένα»
(Β΄ 3355) και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.45222/18.07.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη
πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.48481/30.7.2021 (Β΄ 3488) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
12:00.
----------.---------1550.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1213 της 10/16.9.2021 «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή
εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (A΄ 170),
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 του άρθρου 7, της παρ. 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄ 4738) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» - Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του
ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ
2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
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Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή
Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
3. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1006/31.12.2013 (Β΄ 19) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
β) ΠΟΛ. 1104/12.7.2017 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων
ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3643/2006»,
γ) Ε.2133/8.7.2019 εγκύκλιου του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως
προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3643/2006» και
δ) ΠΟΛ. 1178/07.12.2010 (Β΄ 1916) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TAXISnet».
4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αίτησης - δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιχείρησης και
διακοπής εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι
πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύνανται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ να
προβούν:
1.1 στη μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν:
• στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της
επιχείρησης
• στις δραστηριότητες
• στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης
• στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
• στην εγγραφή στο Επιμελητήριο
• στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού
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• στην επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων
Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών προς άλλα κράτη - μέλη, στο κράτος - μέλος προορισμού.
1.2 στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα
Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.
Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο
απόρριψης της αίτησης.
3. Η παρούσα διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων - δηλώσεων
μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών
από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων.
4. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, παρέχεται εναλλακτικά της
συναλλαγής με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος
επιλέξει τη διαδικασία της παρούσας απόφασης (χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και όχι τη συναλλαγή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ), τότε αποστέλλει και τα
δικαιολογητικά μόνο μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης
Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», και δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας
η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ, με εξαίρεση την παρ. 4.4 του άρθρου 4.
Άρθρο 2
Μεταβολές στοιχείων επιχείρησης
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα με την ίδια αίτηση - δήλωση να
μεταβάλλουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης, εφόσον οι μεταβολές
συντρέχουν την ίδια ημερομηνία. Αν η ημερομηνία μεταβολής για κάθε στοιχείο
διαφέρει, υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία μεταβολή. Μεταβολή στα
στοιχεία επιχείρησης συνιστά:
α) Η αλλαγή της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας, για την οποία
συμπληρώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης ή τα στοιχεία
του ακινήτου από το Ε9. Τα στοιχεία του μισθωτηρίου και του Ε9 ελέγχονται από τη
ΔΟΥ και δεν υποβάλλονται ως δικαιολογητικά, ενώ στην περίπτωση υπεύθυνης
δήλωσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, αυτή αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια
ΔΟΥ.
β) Η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
γ) Η υπαγωγή στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή η μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ
(ενδεικτικά καθεστώς απαλλασσομένων μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.), η άσκηση
ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ένταξη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
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δ) Η δήλωση ή η μεταβολή εμπορικού τίτλου της επιχείρησης και των στοιχείων του
επιμελητηρίου.
ε) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας. Στην περίπτωση προσθήκης
νέας δραστηριότητας υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις,
βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ καθώς και προέγκριση ίδρυσης ή
αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις διατάξεις της υπό
στοιχεία ΠΟΛ. 1104/12.7.2017 και της υπό στοιχεία Ε.2133/8.7.2019.
στ) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού.
ζ) Η έναρξη ή η διακοπή επιλογής φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως
Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη - μέλη, στο κράτος - μέλος προορισμού.
η) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού.
Άρθρο 3
Διακοπή εργασιών επιχείρησης
Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν
στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση - δήλωση διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή
της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και
Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής
επαγγελματικού
αυτοκινήτου
από
φορολογούμενους
φυσικά
πρόσωπα
συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Άρθρο 4
Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης - δήλωσης και ολοκλήρωση διαδικασίας
1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης, η
πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη προς επεξεργασία στο Υποσύστημα Μητρώου
TAXIS από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.
2. Ο Υπάλληλος της ΔΟΥ δε δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης δήλωσης παρά μόνον να προβεί στη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στην οδό και την
αρμόδια ΔΟΥ στη περίπτωση που έχει επιλεγεί λανθασμένη ΔΟΥ.
3. Στην περίπτωση που η μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας συνιστά ταυτόχρονα και
αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ, η διαδικασία μετεγγραφής στη νέα ΔΟΥ συντελείται
αυτόματα με την αποδοχή της αίτησης - δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
5.
4. Η αίτηση του φορολογούμενου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας απορρίπτεται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
4.1 Στην περίπτωση μη αποστολής του συνόλου των δικαιολογητικών, όπου
απαιτούνται.
4.2 Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην οδό μόνο Ταχυδρομικής Θυρίδας.
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4.3 Στην περίπτωση που επιχείρηση μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ, προσέθεσε νέα
δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠΑ και δεν μετέβαλε τη σχετική ένδειξη περί
υπαγωγής σε ΦΠΑ.
4.4 Στην περίπτωση που παρουσιάζεται σφάλμα στα δεδομένα του Μητρώου και
πρέπει να διορθωθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ.
Ο λόγος απόρριψης αναγράφεται και εμφανίζεται στο TAXISnet, ώστε ο
φορολογούμενος να επαναλάβει την αίτηση θεραπεύοντας το λόγο απόρριψης.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης-δήλωσης και των
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΥ αποδέχεται την αίτηση
και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη
δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά και
αναρτάται, μέσω της εφαρμογής e-κοινοποιήσεις, στη ψηφιακή θυρίδα του
λογαριασμού του φορολογούμενου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
με τις επιφυλάξεις του επόμενου εδαφίου.
α) Ειδικά για τις περ. στ) και ζ) του άρθρου 2 και την περίπτωση διακοπής εργασιών
της επιχείρησης του άρθρου 3, η δυνατότητα επιλογής της παρούσας διαδικασίας
χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχεται από την 1.1.2022.
β) Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέχρι την πλήρη παραγωγική
λειτουργία της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα
Αιτήματά μου», μόνο για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτήν, θα
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
----------.---------1551. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607 της 16/16.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4294)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58250 της
23/23.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56607/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4294)» (Β’ 4398),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56607/ 16.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
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και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4294) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.». Με την δε παρ. 2
ιδίου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59925 της
30/30.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4294)», ορίστηκε
ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56607/16.9.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4294), όπως αυτή παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία Δ1/α/ΓΠ.οικ. 58250/23.9.2021 (Β’ 4398) κοινή απόφαση των ως
άνω Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 8
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.» (Β’ 4512). Με την δε παρ. 2 του ίδιου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (Β’ 4206)” (Β’ 4214)», όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
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11. Την από 15.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56593/16.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 24
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια
της εργασίας και β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη
στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά
από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
196

Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 4214), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1552. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56610 της 16/16.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4295)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58251 της
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23/23.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56610/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4295)» (Β’
4398), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56610/ 16.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4295)
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
06:00.». Με την δε παρ. 2 του ιδίου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59926 της
30/30.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.56610/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 4295)» (Β’
4509) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56610/16.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4295), όπως
αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1/α/ ΓΠ.οικ.58251/23.9.2021 (Β΄ 4398)
κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» Με την δε παρ.2 του ιδίου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
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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),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (Β’ 4206)” (Β’ 4214)», όπως εκάστοτε ισχύει.
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10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
11. Την από 15.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56595/16.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 24
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
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β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
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5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 4214), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.----------
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1553. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56613 της 16/16.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4296)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58255 της
23/23.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56613/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4296)» (Β’
4398), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56613/16.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4296)
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
06:00.». Με την δε παρ. 2 του ίδιου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Με την παρ.1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του
Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59923 της 30/30.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.56613/16.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4296)» (Β’ 4510),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56613/ 16.9.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και
Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4296), όπως αυτή παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία Δ1/α/ΓΠ.οικ.58255/23.9.2021 (Β’ 4398) κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00.» Με την δε παρ. 2 του ίδιου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
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β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
205

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (Β’ 4206)” (Β’ 4214)», όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
11. Την από 15.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56598/16.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 24
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
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περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
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τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021
(Β’ 4214) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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----------.----------1554. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614 της 16/16.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4297)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58256 της
23/23.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614/16.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 4297)» (Β’ 4398) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56614/16.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4297) παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.». Με την δε παρ. 2
του ίδιου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Με την παρ.1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του
Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59924 της 30/30.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/16.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 4297)» (Β’ 4509) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/16.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4297), όπως αυτή παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία Δ1/α/ΓΠ.οικ.58256/23.9.2021 (Β΄ 4398) κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00.» Με την δε παρ.2 του ίδιου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι
: ««Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»»
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου,
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

210

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (Β’ 4206)” (Β’ 4214)», όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 15.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56601/16.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το χρονικό
διάστημα από την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
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λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
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3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 (Β’ 4214) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021
(Β’ 4214) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1555. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616 της 16/16.9.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4298)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ.
58264/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4401), κατωτ. αριθ. 1566, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1556. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4830 της 17/18.9.2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία
των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169)
...
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
...
Άρθρο 66
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης
ακινήτου
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 67
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Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 68
Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές
1. Ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής
παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και
ιδιωτικής, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής
πλατφόρμας «edupass.gov.gr», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μέσω της πλατφόρμας
πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που
απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας
προσώπων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, σε εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως τύπου
και βαθμίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, και καταχωρίζεται το αποτέλεσμα της
επιβεβαίωσης αυτής σε αυτοτελές αρχείο ή σύνολο δεδομένων που τηρούνται στις
θυρίδες της ΕΨΠ, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020
(Α’ 184). Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020.
2. Κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά
με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
(selftest), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται
μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον
κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86), το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) του άρθρου 27
του ν. 4792/2021 (Α’ 54).
3. Τα δεδομένα της παρ. 2 αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας στη θυρίδα της
εκπαιδευτικής δομής, που καταχωρίζει το αιτούν πρόσωπο κατά την υποβολή της
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αίτησης της ίδιας παραγράφου, με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης,
σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία του προσώπου
σε χώρο της εκπαιδευτικής δομής.
4. Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται για επτά (7) ημέρες από την καταχώρισή τους
στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού
διαστήματος διαγράφονται αυτόματα από τη θυρίδα.
5. Η πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί και με άλλες βάσεις δεδομένων ή
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά
α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας - σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου προς
την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωρισθεί η κατάστασή
του και β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή
υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή, σύμφωνα με τις
παρ. 1 έως 4.
6. Τα δεδομένα που αποστέλλονται στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγιο ή για άλλον σκοπό πέραν των ρητώς
οριζόμενων στο παρόν. Στις εκπαιδευτικές δομές στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η
προσέλευση, η αίτηση της παρ. 2 περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής
παρουσίας στον χώρο της δομής.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη
λειτουργία της πλατφόρμας, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το παρόν, οι κατηγορίες των υποκειμένων,
οι ρόλοι ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν
αποδέκτες δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της
επεξεργασίας αυτών, η μορφή των δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης, η
διασύνδεση της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου
τομέα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Βλ. και την η υ.α. 119847/ΓΔ6/2021 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 4406), κατωτ. αριθ. 1568.
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.
...
Άρθρο 70
Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
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πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2022, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των
φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Η
χρονική διάρκεια της δημόσιας σύμβασης του πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση της δαπάνης της
δημόσιας σύμβασης, καθώς και κάθε διαδικαστικής ενέργειας για την έκδοση της
πρόσκλησης και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης ορίζεται το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Α.Ε.Ι.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να παρέχεται
έκτακτη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων προς κάθε Α.Ε.Ι. για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1.
Εκδόθηκε η υ.α. 119847/ΓΔ6/2021 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 4406), κατωτ. αριθ. 1568.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1557. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 της 17/18.9.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4337)
(H παρούσα απ. που είχε συμπληρωθεί
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-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58259/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4399), κατωτ. αριθ. 1564,
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58257/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4399), κατωτ. αριθ. 1565,
-και με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4400), κατωτ. αριθ. 1567,
-καταργήθηκε από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 της 24/25.9.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441), κατωτ. αριθ. 1571, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου
10 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άνω
άρθρου 10).
----------.---------1558. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 95692 της 2/21.9.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025» (Β’ 4347)
----------.---------1559. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682 της 14/21.9.2021 «Παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020
(Α΄ 142)» (Β’ 4351)
(βλ. την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), ανωτ. αριθ. 557Α)
----------.----------
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1560. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79100/2510 της 25.8/21.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195 κοινής υπουργικής απόφασης “Θέσπιση εισιτηρίου
εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων” (Β’ 3832/2020)» (Β’ 4359)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 25) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 8.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 155) και τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195/2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων» (Β’ 3832).
7. Την υπ’ αρ. 35/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 23537/2003 κοινής υπουργικής απόφασης
«Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρου» (Δ’ 621).
10. Την υπ’ αρ. 53/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΑΔΑ: ΨΤΦΛ46Μ9Τ2-ΠΒΗ).
11. Την υπ’ αρ. 536/10-06-2021 διαβίβαση εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
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12. Τις δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που επιβάλλει
την παροχή οικονομικών κινήτρων και ελαφρύνσεων.
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/62399/1192/ 28.06.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ
ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/62436/ 1962/28.06.2021), σύμφωνα με την οποία, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ.
14. Την από 29/06/2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του ΥΠΕΝ για την οριζόντια μείωση του εισιτηρίου του ύψους του
αντιτίμου για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίου για όλη τη διάρκεια του έτους,
αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Ο Πίνακας του Παραρτήματος Ι του άρθρου 6 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται από τον
πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας.
Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισιτήριο»: το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες της περιοχής
κάλυψης προκειμένου να προβούν σε μια ή περισσότερες δραστηριότητες, όπως: η
διέλευση με παραμονή, η επίσκεψη, η εκπαίδευση, η έρευνα, η επαγγελματική
δραστηριότητα, η επίσκεψη με σκάφος, η ερασιτεχνική ή/και η αγωνιστική αλιεία».
Άρθρο 3
Η περίπτωση στ. της παραγράφου 4 του άρθρου 3 διαγράφεται.
Άρθρο 4
Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, οι οποίοι διαμένουν στα νησιά
ιδιοκτησίας της Μονής ή μεταβαίνουν εκεί για διαχειριστικές ανάγκες, καθώς και οι
πάσης φύσεως εργαζόμενοι στα μετόχια της Μονής απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου, με την προϋπόθεση επίδειξης σχετικής βεβαίωσης
της Μονής.».
Άρθρο 5
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνδημοσιευόμενο
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Παράρτημα Ι.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
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Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1561. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ7/110913/Δ1 της 9/21.9.2021 «Κατάργηση της υπό στοιχεία
Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
και επαναφορά της ώρας αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο» (Β’ 4361)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του v. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
2. του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων» (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’ 112),
3. Του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45)
4. του π.δ. 18/2018
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

«Οργανισμός

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7. της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β’ 83),
8. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
9. της υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
10. του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/559/106034/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
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Η υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β΄ 83) καταργείται
και η ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό
Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθωση σφάλματος Α΄ 112).
----------.---------1561Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 115602 της
21/21.9.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5
και 7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του
ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
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).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου
160.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος A΄ 126).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) σε
συνδυασμό με το π.δ. 47/2021 (Α΄121).
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των
διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)»
(Β’ 2670) και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 τροποποίησή της
(Β’ 4203).
12. Την υπ’ αρ. 55889/19.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΦΗΛ46ΜΤΛΡ-ΘΡΙ).
13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 7-10-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και
Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431,διόρθωση
σφάλματος Β’4615).
14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση
ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά,
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/ 26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και
50 αυτού.
γ) Τον Κανονισμό (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 (ΕΕ L
193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.
δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού
1388/ 2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
15. Την υπό στοιχεία 83615 ΕΞ 2021/08-07-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την
αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου
2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
(Β’ 3065).
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16. Την υπ’ αρ. 7/10-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΝ1Η-ΤΟ7) εντολή πληρωμής.
17. Το υπ’ αρ. 87172/14-7-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής με θέμα «Ποσοστά επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη
θεομηνία «Ιανός» και τον σεισμό - και την πλημμύρα που ακολούθησε αυτόν στη
Σάμο».
18. Το υπ’ αρ. 327745/25-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
19. Το υπ’ αρ. 328122/25-08-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
20. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).
21. Το υπό στοιχεία 113237 ΕΞ2021/16.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
22. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες
προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών
επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.
23. Την υπό στοιχεία 112795 ΕΞ2021/15.09.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
24. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 153.769,00 ευρώ περίπου σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
(ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ.
55889/19-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της
ανωτέρω δαπάνης ύψους 18.305,00 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 135.464,00 ευρώ περίπου εμπίπτει
στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από
τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές στην
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/7-10-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4797/2021
και των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 651/2014 και 702/2014.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας
σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 18,19 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

224

συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία
κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι
ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια
Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του
ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν
προκαταβολή που έχει λάβει ο Δικαιούχος σύμφωνα με την υπό στοιχεία 7/10-08-2021
(ΑΔΑ:ΩΔΝ1Η-ΤΟ7) εντολή πληρωμής του προοιμίου.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014 το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω
Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
κρατικές
ενισχύσεις
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home),
για
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013.
6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από
την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021
τροποποίησή της (Β’ 4203).
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος
της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του
φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ
2021/23-06-2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του
δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού της
προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας ορίζεται στην υπό στοιχεία 15 απόφαση του
προοιμίου.
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10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) και η υπό στοιχεία 110065
ΕΞ2021/10.09.2021 τροποποίηση της Β΄ 4203).
----------.---------1561Β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 115629 της
21/21.9.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5
και 7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του
ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
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).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου
160.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 - διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) σε
συνδυασμό με το π.δ. 47/2021 (Α΄ 121).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23-6-2021 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των
διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)»
(Β’ 2670) και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 τροποποίησή της
(Β’ 4203).
12. Την υπ’ αρ. 55889/19.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΦΗΛ46ΜΤΛΡ-ΘΡΙ).
13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 7-10-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και
Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431 - διόρθωση
σφάλματος Β’4615).
14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση
ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά,
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/ 26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και
50 αυτού.
γ) Τον Κανονισμό (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 (ΕΕ L
193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.
δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επιχείρηση
θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική
δραστηριότητα».
15. Την υπό στοιχεία 122050 ΕΞ 2020/26-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 4742).
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16. Την υπό στοιχεία 136906 ΕΞ 2020/1-12-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
και σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 5301).
17. Την υπό στοιχεία 141977 ΕΞ 2020/11-12-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
και σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 5504).
18. Την υπό στοιχεία 15930 ΕΞ 2021/08-02-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
και σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 515).
19. Την υπό στοιχεία 69195 ΕΞ 2021/11-6-2021 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση
των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο
Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και στον Δήμο Φαρσάλων της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 2506).
20. Τις υπ’ αρ. 114828/2-11-2020 (ΑΔΑ: 6Β5Θ46ΜΤΛΡΙΛΥ), 131608/10-12-2020
(ΑΔΑ: Ψ9ΔΠ46ΜΤΛΡ-ΓΣΙ), 137864/24-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΥΛ46ΜΤΛΡ-Ψ6Β),
18611/ 12-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΙ946ΜΤΛΡ-ΜΦ3) και 3/18-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΟΜΗ89Ε) εντολές πληρωμής.
21. Το υπ’ αρ. 87172/14-7-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής με θέμα «Ποσοστά επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη
θεομηνία «Ιανός» και τον σεισμό - και την πλημμύρα που ακολούθησε αυτόν στη
Σάμο».
22. Το υπ’ αρ. 2931142/27-7-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
23. Τα υπ’ αρ. 214174/3-6-2021, 260663/5-7-2021 έγγραφα και το από 8/9/2021
ηλεκτρονικό μήνυμα (α.π. ΣΥΔΕ: 109535 ΕΙ 2021/9-9-2021) της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
24. Tο υπ’ αρ. 317023/13-8-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
Π.Ε. Λάρισας της Γενικής Δ/νης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
25. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).
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26. Το υπό στοιχεία 113771 ΕΞ2021/17.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
27. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στον Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και επλήγησαν από από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης
Σεπτεμβρίου του 2020.
28. Την υπό στοιχεία 114140 ΕΞ2021/17.09.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
29. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 2.966.706,00 ευρώ περίπου σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
(ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ.
55889/19-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της
ανωτέρω δαπάνης ύψους 365.184,00 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 2.601.522,00 ευρώ περίπου
εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από
τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/7-10-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των
άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και
702/2014.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας
σύμφωνα με το υπό στοιχεία 22, 23 και 24 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει
στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία
κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι
ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια
Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του
ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν
προκαταβολή που έχει λάβει ο Δικαιούχος σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 114828/2-11-2020
(ΑΔΑ: 6Β5Θ46ΜΤΛΡ-ΙΛΥ), 131608/ 10-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΠ46ΜΤΛΡ-ΓΣΙ),
137864/24-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΥΛ46ΜΤΛΡ-Ψ6Β), 18611/12-2-2021 (ΑΔΑ:
ΩΓΙ946ΜΤΛΡ-ΜΦ3) και 3/18-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΟΜΗ-89Ε) εντολές πληρωμής του
προοιμίου.
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4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω
Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
κρατικές
ενισχύσεις
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home,
για
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013.
6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από
την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) και της υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021
τροποποίησής της (Β’ 4203), στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής.
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος
της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του
φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ
2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του
δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού της
προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας ορίζεται στις υπό στοιχεία 15 - 19 αποφάσεις
του προοιμίου.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) και η υπό στοιχεία 110065
ΕΞ2021/10.09.2021 τροποποίησή της (Β’ 4203).
----------.----------
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1562. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58042 της 22/22.9.2021 «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για
τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη
συμμετοχή τους στη διακίνηση αυτών στα φαρμακεία» (Β’ 4397)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊόύ COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).
2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 31).
3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού
ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).
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 Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.52521/26-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει ότι με την
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκύπτει οικονομική επιβάρυνση του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, για την οποία όμως έχει ήδη επιχορηγηθεί με 30 εκ. €
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.20397/2403-2020 απόφαση, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ) και έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0672.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών θα υπάρξει ισόποση
επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και
συγκριμένα από τον κωδικό 1023711 - Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
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διάθεσης που λειτουργεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α., και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή
τους στη διακίνηση αυτών, ορίζεται ως εξής:
Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των
μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
και των φαρμακαποθηκών στη διακίνηση αυτών
1. Το σύνολο των φαρμακείων ανά την επικράτεια, τα οποία μετέχουν στο πρόγραμμα
δωρεάν διάθεσης των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 από
την ημερομηνία έναρξης του μέτρου την 8η/4/2021 και μετά, θα λάβουν, κατά την
πρώτη υποβολή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως εφάπαξ αποζημίωση το ποσό των διακοσίων
(200,00 €) ευρώ ανά φαρμακείο, προσαυξημένο κατά το ποσό που θα προκύψει από
τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης της ακόλουθης παραγράφου.
2. Η αποζημίωση των φαρμακείων αντιστοιχεί στο ποσό αποζημίωσης της
προηγούμενης παραγράφου προσαυξημένο με ποσό 0,22 ευρώ επί τον συνολικό
αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, που
διατέθηκαν από την έναρξη του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και για όσο
διατηρείται σε ισχύ από τα φαρμακεία.
3. Η αποζημίωση των φαρμακείων για κάθε επόμενη μηνιαία υποβολή προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται στο ποσό των 0,22 ευρώ επί τον συνολικό αριθμό των μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 στους
δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, που διατέθηκαν το
συγκεκριμένο μήνα.
4. Για τις φαρμακαποθήκες που συμμετέχουν στη διακίνηση των μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 προς τα
φαρμακεία από την ημερομηνία έναρξης του μέτρου της δωρεάν διάθεσης αυτών την
8η/4/2021 και για όσο διαρκεί, δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και λαμβάνουν ως αμοιβή το ποσό των 0,05 ευρώ για κάθε τεμάχιο που
έχουν διακινήσει ή διακινούν.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών
1. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα
υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, ένα
διακριτό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στον
αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, τα οποία διέθεσαν κατά τον
προηγούμενο μήνα βάσει του αριθμού αυτών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη δικτυακή
πύλη eopyykmes.gr, για κάθε φαρμακείο, με βάση τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί
μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για λόγους
επεξεργασίας από τα πληροφοριακά συστήματα οι καταστάσεις θα περιέχουν εγγραφές
από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα
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κάθε μήνα αναφοράς, ενώ και τα τιμολόγια που εκδίδουν τα ιδιωτικά φαρμακεία θα
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα
αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς.
2. Ειδικά για την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι φαρμακοποιοί
θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία
επεξεργασίας από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που περιλαμβάνει το
αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο από την έναρξη του μέτρου, ήτοι την 8η
Απριλίου 2021 έως και την 27η ημέρα του μήνα αναφοράς, ο οποίος είναι και ο μήνας
μέσα στον οποίο εκδίδεται η παρούσα απόφαση.
3. Οι φαρμακαποθήκες που συμμετέχουν στη διακίνηση των μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στη δικτυακή πύλη eopyykmes.gr, σε
αποκλειστική προθεσμία εικοσιπέντε ημερών από την έκδοση της παρούσας, όπου
απαιτείται η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τους και του λογαριασμού
τραπέζης τους. Οι φαρμακαποθήκες εκδίδουν εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων
ημερών κάθε μήνα συγκεντρωτικό τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα
περιλαμβάνει τον αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που διακίνησαν σε φαρμακεία τον προηγούμενο
μήνα, βάσει του αριθμού αυτών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη
eopyykmes.gr, για κάθε φαρμακαποθήκη. Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν έως την
5η.10.2021 θα περιλαμβάνουν το σύνολο των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που διακινήθηκαν στα φαρμακεία που
συμμετέχουν στο μέτρο από την έναρξη ισχύος του μέτρου έως την 27η .09.2021. Για
λόγους επεξεργασίας από τα πληροφοριακά συστήματα, οι καταστάσεις θα περιέχουν
εγγραφές από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την
27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς, ενώ και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι
φαρμακαποθήκες θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του
προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς.
Η υποβολή των τιμολογίων γίνεται μέσω των οικείων Συλλόγων Φαρμακαποθηκών,
με δική τους δαπάνη, απευθείας προς το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών
ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο 3
Καταβολή
Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει
χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1563. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831 της 23/23.9.2021 «Οργανισμός του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των
υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170)
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…
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 137
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν
της 31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας
δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») που
διατίθενται για τη χορήγηση από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου
δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»). Η ανωτέρω διευκόλυνση χορηγείται σε
ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας δεκαπέντε (15) έως
δεκαεπτά (17) ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του
εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβολιασθέντες»).
2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού
Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε Εμβολιασθέντα με
τη μορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από
τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης και
την παροχή του δωρεάν πακέτου δεδομένων μέσω συστήματος επιταγών («Voucher»)
δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).
3. Ένας εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος εισέρχεται στην ανωτέρω
ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση «Freedom
Pass/Data» για συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας δηλώνοντας: α) τον πάροχο
κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας,
β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του
και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των
προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί,
ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Η αίτηση για το «Freedom Pass/Data» μπορεί να υποβληθεί από έναν εκ των εχόντων
την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Το «Freedom Pass/Data» δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά ανά
ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος.
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4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία,
ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν.
4624/2019 (Α’ 137). Επιπλέον, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό
της ως άνω ειδικής εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των
δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’
εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και
του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της
εφαρμογής αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση
υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία
της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν
περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς,
για τη διενέργεια εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας
και για ελεγκτικούς σκοπούς που προβλέπονται ή και επιβάλλονται από τη νομοθεσία
και με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω
δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη
συνέχεια διαγράφονται.
5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος,
στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία του αριθμού κινητής
τηλεφωνίας στον οποίο θα χορηγηθεί το πακέτο δεδομένων του «Freedom Pass/Data».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η.12.2021. Το πακέτο «Freedom Pass/Data»
παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια πέντε (5) μηνών από την ενεργοποίησή του,
ενώ μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού, απενεργοποιείται αυτόματα.
6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, η
χρηματοδότηση του «Freedom Pass/Data» πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της
Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΛΕ
2910601058 < < Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού> >.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
ειδικής εφαρμογής της παρ. 2, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της
ειδικής εφαρμογής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος
υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο
ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την
υλοποίηση και τη λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό
διάστημα εφαρμογής του παρόντος.
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Εκδόθηκε η υ.α. 4700/2021 «Διαδικασία χορήγησης “Freedom Pass/Data”» (B’
4675), κατωτ. αριθ. 1603.
Άρθρο 138
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
(Τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης τα δύο πρώτα εδ. της παρ. 3 του
άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991 και διαμορφώνεται εκ νέου στο
σύνολό της η παρ. αυτή)
Άρθρο 139
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
(Τροποποιούνται το πρώτο εδ. του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), ανωτ. αριθ.
1276, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από ιδιωτικούς φορείς και το δεύτερο εδ.
αυτού ως προς το ύψος αποζημίωσης των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα με τον
αριθμό των δόσεων των εμβολίων και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό
του)
Άρθρο 140
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών
Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
(Α’ 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως
εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από
τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή
του. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά την
υπογραφή της σύμβασης τη διενέργεια εμβολιασμών αποκλειστικά με συγκεκριμένο
τύπο εμβολίου.
Άρθρο 141
Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α’ 134),
ανωτ. αριθ. 1479)
Άρθρο 142
Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων - Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού
δευτέρου του ν. 4771/2021
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν.
4771/2021 (Α’ 16), κατωτ. αριθ. 1096).
…
Άρθρο 144
Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4549/2018
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθενται τρία νέα
εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο
όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αυξάνεται κατά 16.500.000
ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020
και 2021 σε δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5
εκατομμύριο ευρώ για την υποκατηγορία Μ2 «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΣΥΣΚΕΥΕΣΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα
επόμενα οικονομικά έτη.».
Βλ. και την υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69946/2021 «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274/18-05-2021 υπουργικής απόφασης “Επιτρεπόμενα όρια
δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους
2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
συμπληρώματα ειδικής διατροφής” (Β’ 2076)» (Β’ 5457), κατωτ. αριθ. 1678.
Βλ. και την υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 73072/2021 «Τροποποίηση (3η) της υπό
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης “Επιτρεπόμενα
όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες
παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων
ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές” (Β’ 4586)» (Β΄ 5495), κατωτ. αριθ. 1686.
Άρθρο 145
Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (selftest) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Με την παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 145 του ν. 4831/2021 (Α’ 170), ως προς τη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του SARS-Cov-2 της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.»
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
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πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων, καθώς και των διατάξεων περί αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να
συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (self-test) του ιού SARSCOVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων
υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και
μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και η
σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται με διαπραγμάτευση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τρεις (3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους,
με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δημοσιότητας, τηρουμένης της
διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και με
αποκλειστικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά. Οι ως άνω
συμβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν.
4700/2020 (Α’ 127).
Άρθρο 146
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)
Άρθρο 147
Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),
ανωτ. αριθ. 872)
Άρθρο 148
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται
κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και
απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται, από τη λήξη τους, για λόγους
δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών
καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021 για την κάλυψη των
ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων
5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), ανωτ.
αριθ. 24Α)
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…
Άρθρο 152
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 20212022
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 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 την 19η.9.2021.
…
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 155
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1564. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 58259 της 23/23.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4399)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας του
Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59918 της 30/30.9.2021
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 58259/23.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 4399)» (Β’ 4512) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.58259/23.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4399), παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.» Με την δε παρ. 2
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ιδίου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
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6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4337), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 22.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.58242/23.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το χρονικό
διάστημα από την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
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εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1, πρέπει ο πολίτης να
φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, μέσω της εφαρμογής του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα
apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου, που συμπληρώνεται με ευθύνη του
αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του, από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του εργοδότη,
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον
αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η
βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο, το αργότερο πριν από τη
μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί
από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του
ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης
(τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας
περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α), που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
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δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους.
Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι δεξιώσεις γάμων και
βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
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2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο, επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021
(Β’ 4337) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1565. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 58257 της 23/23.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4399)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
του Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59921 της
30/30.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.58257/23.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4399)» (Β’
4510) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58257/23.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4399),
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
06:00.» Με τη δε παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της παρούσας
απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
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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. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4337), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 22.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.58241/23.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1, πρέπει ο πολίτης να
φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
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τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, μέσω της εφαρμογής του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα
apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου, που συμπληρώνεται με ευθύνη του
αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του, από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του εργοδότη,
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον
αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η
βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο, το αργότερο πριν από τη
μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί
από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του
ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης
(τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας
περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α), που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
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4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο, επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021
(Β’ 4337) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/ 17.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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1566. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264 της 23/23.9.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4401)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ.
59928/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4515), κατωτ. αριθ. 1582, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1567. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 58262 της 23/23.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4400)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Προστασίας
Του Πολίτη - Εσωτερικών - Eπικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59919 της
30/30.9.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58262/23.9.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’
4400)» ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58262/23.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4400),
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
06:00.»(Β’ 4513). Με την δε παρ. 2 του ίδιου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
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β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
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9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4337), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 22.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.58245/23.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το χρονικό
διάστημα από την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής
της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
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περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
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τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.9.2021
(Β’ 4337) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/ 17.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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----------.---------1568. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
119847/ΓΔ6 της 23/24.9.2021 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 4406)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 226 και 227 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου,
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’136),
β. της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και του τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’90), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104), όπως παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο 161
του ν. 4763/2020 (Α΄254) και το άρθρο 226 του ν. 4823/2021,
γ. των άρθρων 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’48), όπως παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο
πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110),
δ. των άρθρων 68 και 70 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄169),
ε. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’192),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’159),
θ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄31),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148),
ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ιβ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
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ιγ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α’ 161),
ιδ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’7),
ιε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
ιστ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
ιζ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄5),
ιη. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’155),
ιθ. του π.δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄155).
2. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3299).
3. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄33).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β’ 3099).
5. Την υπό στοιχεία 94102/Ζ1/29.7.2021 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική
περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (Β΄ 3483).
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/18.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικράτειας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06.00
έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06.00» (Β’4337).
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής απόφασης Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β΄4207),
8. Την από 17.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
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9. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ειδικότερα μέτρα και κανόνες ασφαλείας
που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας υγείας στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/627/119844 /B1/23.9.2021 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 1
Λειτουργία των Α.Ε.Ι.
Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και
εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι.
1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων
α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων
(υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια
σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες
φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση
φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4009/2011 (Α΄195), του ν. 4485/2017 (Α΄114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε
Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον
υφίστανται.
2. Η οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του
ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών
με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
(Ε.Α.Π.) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον η σχετική
δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει προβλεφθεί στην απόφαση ίδρυσης
και τον ισχύοντα Κανονισμό κάθε προγράμματος σπουδών.
3. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με
φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε
προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής
Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής
άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που
απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση.
4. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα Επιμόρφωσης και
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα
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που διενεργούνται από τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ.
Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το
εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο διοργάνωσής τους.
5. Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι.,
καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές,
Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με στην κείμενη
νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
κάθε Α.Ε.Ι ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία
εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό
COVID-19, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών
από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής
εργαστηριακού ελέγχου, ή
δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο
(2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την
Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου
βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
2. Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1 ορίζονται όλα τα
φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που
διεξάγεται δια ζώσης με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή
πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, ως υπόχρεοι είναι: α) οι φοιτητές
προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών
φοιτητών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), β) το τακτικό
διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), γ) το
έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του
άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και
μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.),
καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο, και δ) οι εισηγητές και
σπουδαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται δια ζώσης από τα
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και κάθε άλλο
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φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική
διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι..
3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, από την 30η Σεπτεμβρίου 2021, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική,
Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική
διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών
υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. είναι η λήψη της πρώτης
ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 έως την ως άνω
ημερομηνία και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που
ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού
εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και
εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη
διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική
παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ
των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό
έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη
βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου
πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός
των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε
μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε
παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική
διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί
υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 3, που εφαρμόζονται ανά
περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη
πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου
(φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
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3. Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα, η παρακολούθηση
τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» σύμφωνα με
το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169). Έως την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 και την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος για τα Α.Ε.Ι. , η
παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής πραγματοποιείται
αποκλειστικά σύμφωνα με την οριζόμενα στην παρούσα.
Άρθρο 5
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε
όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β)
σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους
χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που
παρατηρείται συνωστισμός.
2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το
τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής
μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για
τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
Άρθρο 6
Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19
1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται γραπτό
σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος
COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, ανά κάθε Σχολή
ή Τμήμα ή άλλης δομής του Α.Ε.Ι. (π.χ. Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως υπεύθυνος για την ορθή και
ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος. Με επιμέλεια του Πρύτανη, η απόφαση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι., γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς
όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού)
ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/πρωτοκόλλου
διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις
προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον
Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται
υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία
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με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του
κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού
ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.
3. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα
τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο
διαχείρισης COVID-19 προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.
Άρθρο 7
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Α.Ε.Ι.
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία
κλπ) που βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα
μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης,
όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τυχόν ειδικότερα
μέτρα που τίθενται στο παρόν άρθρο. Το προσωπικό που απασχολείται σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν εντός των Α.Ε.Ι. υποχρεούται
όπως τηρεί όλα τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για την εστίαση. Ως υπεύθυνος
τήρησης των έκτακτων μέτρων σε χώρους των Α.Ε.Ι., που διατίθενται για τη λειτουργία
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίζεται ο ιδιοκτήτης κάθε επιχείρησης.
2. Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 1 του
παρόντος και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, των οποίων η χρήση επιτρέπεται
αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού,
είτε πιστοποιητικό νόσησης. Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away)
προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό
ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού
και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους.
3. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 1 για την αγορά
τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή
των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), υπό την προϋπόθεση χρήσης
προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Είναι δυνατή η
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του κυλικείου
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για τη λειτουργία καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους αντίστοιχα.
4. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις των
περιπτώσεων του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/18.09.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο
Πρωθυπουργό (Β’4337), όπως εκάστοτε ισχύει.
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Άρθρο 8
Φοιτητικές εστίες
1. Οι φοιτητικές εστίες των Α.Ε.Ι. και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας τους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για όσο χρονικό διάστημα
ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες.
2. Με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρούνται τα αναγκαία μέτρα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
των φοιτητικών εστιών.
3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται ο
υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του για κάθε φοιτητική εστία
που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους και καθορίζεται το πρωτόκολλο διαχείρισης
κρουσμάτων εντός της εστίας, το οποίο αποστέλλεται προς όλα τα φυσικά πρόσωπα
που διαμένουν στην εστία και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή άλλο
εμφανές σημείο της φοιτητικής εστίας.
4. Εάν ένας φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει
σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον
υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της φοιτητικής εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα
αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου
περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο
κρούσμα, τίθεται σε απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του
ΕΟΔΥ, στο δωμάτιό του, άλλως σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε
τέτοιο τύπο δωματίου.
Άρθρο 9
Φοιτητικά γυμναστήρια
Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης,
καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των Α.Ε.Ι.,
εφόσον η χρήση και λειτουργία τους δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα
και το πρωτόκολλο λειτουργίας των γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την Υγειονομική Επιστημονική
Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις εγκύκλιες οδηγίες των
Υπουργείων Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 10
Αίθουσες πολυμέσων - Αναγνωστήρια - Βιβλιοθήκες - Μουσεία των Α.Ε.Ι.
1. Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι
χώροι μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι.
λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
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2. Κατά την είσοδο στους χώρους της παρ. 1 απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εισερχόμενου
φυσικού προσώπου. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη
διάρκεια της παραμονής στους χώρους αυτούς.
3. Ειδικά κατά τη λειτουργία των Μουσείων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη Γενική
Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx).
Άρθρο 11
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή
άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα
Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε
αυτή.
2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, η διεξαγωγή των εξετάσεων των Α.Ε.Ι. που αφορούν
στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 20202021 πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία
94102/Ζ1/29.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3483).
Άρθρο 12
Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες
1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης
πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού
νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει
διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της
τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 13
Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης φοιτητών και
προσωπικού των Α.Ε.Ι.
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Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την ανταλλαγή ή μετακίνηση
φοιτητών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητών, καθώς και
διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής προς το εξωτερικό, καθώς
και προγράμματα που αφορούν στην ανταλλαγή ή την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών,
ερευνητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και επισκεπτών καθηγητών από
Ιδρύματα της αλλοδαπής προς Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υλοποιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και
για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου των επιβατών
ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις εισόδου
στη Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Άρθρο 14
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπό
προσωπικό των Α.Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται
να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.
2. Το Α.Ε.Ι. μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και
καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων των Α.Ε.Ι. όπου διεξάγεται εκπαιδευτική
διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), όπως και τη διασφάλιση
επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με την εφαρμογή απολυμαντικών
σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και εργαστηριακό εξοπλισμό.
3. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την
πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση
αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.
4. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων
ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολούθηση
εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται
κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι..
5. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή
των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.
6. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται
απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά
ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.
Άρθρο 15
Λοιπές ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
1. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους
διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.
2. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που
εκάστοτε ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά
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εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, εγκυκλίους και
οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.
3. Στο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. με σχέση δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και στο έκτακτο επιστημονικό,
ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικά έργα/προγράμματα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς
φορείς του Δημοσίου Τομέα και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β΄4207), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί
υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ.
6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή
μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο
Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και οι
εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία των Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ. ή άλλων ακαδημαϊκών δομών, που δεν πληρούται στο
πρόσωπό τους μια από τις προϋποθέσεις των περ. α΄ έως γ΄ του άρθρου 3 της παρούσας,
υποχρεούται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου
εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’110), με επιβάρυνση του ίδιου του υπόχρεου.
Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς και διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2)
φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής
αντίστοιχα, και ισχύει έως την ημέρα που καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια νέου
εργαστηριακού ελέγχου, οπότε και επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Οι διατάξεις της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Επικρατείας (Β΄4207), πλην της περ. 2 του άρθρου 2, εφαρμόζονται και στο πάσης
φύσεως προσωπικό της παρούσας. Η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της
συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, καθώς και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση παραβάσεων
πραγματοποιείται με την επιμέλεια είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.,
είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως τον φορέα
απασχόλησης του υπόχρεου.
Άρθρο 16
Διενέργεια Ελέγχων
1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δύναται να ανατεθεί σε
διοικητικό, τεχνικό ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με τη
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παρακολούθηση της διαδικασίας τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και ιδίως των μέτρων που αφορούν στις
προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία
(αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων,
φοιτητικά γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος.
2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτεται
δημόσια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4830/2021 μέσω της διαδικασίας
της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη
διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στην τήρηση
των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς
και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Κατά τη διαδικασία επίδειξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή
βεβαιώσεων αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το προσωπικό στο
οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 χρησιμοποιεί
την ειδική εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid Free GR και
πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της
παρούσας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν
λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του στον
χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Οι φοιτητές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία
παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις των άρθρων 3, 4 και 5,
απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε
περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση
πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 4777/2021
(Α΄25) και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..
3. Η παράλειψη υποβολής αίτησης - δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«edupass.gr», σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που
παρίσταται με φυσική παρουσία πληροί μιας εκ των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 3, επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
και δεν επέρχεται η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης των παρ. 1 και 2 του παρόντος.
4. Για το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980,
ακαδημαϊκούς υποτρόφους της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες
καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικούς συνεργάτες
κατόχους διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί
διδακτικό έργο), καθώς και στο προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και
στους εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλων
ακαδημαϊκών δομών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική
παρουσία, κατά παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα εφαρμόζονται οι κυρώσεις
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του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 4207), όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει.
5. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/ 18.09.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’4337),
όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου
και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την
επιβολή στη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των κυρώσεων
και την αρχή ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 18
Εφαρμογή των μέτρων της παρούσας σε άλλες εκπαιδευτικές δομές
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά στις
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

Ανώτατες

2. Τα ειδικότερα μέτρα που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 7, 10,
11, 12, 14 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλογικά κατά τη
λειτουργία των Κολλεγίων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 55254/10.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 4187) που αφορούν στα Κολλέγια και δεν αντίκειται στις διατάξεις των
άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση παραμένουν εν ισχύ.
----------.---------1569. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 1219 της 24/25.9.2021 «Καθορισμός των ειδικότερων
όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος για
την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 186 “Ρυθμίσεις για τους παρόχους
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας” του ν. 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 256)» (B’4410)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 186 του νόμου αυτού,
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β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
γ) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94) και ιδίως των άρθρων 13 και 41,
δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170 Κ.Φ.Δ.),
ε) του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (Α’ 222) και
ιδίως της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου αυτού,
στ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α’ 90 Κ.Ε.Δ.Ε.),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
ι) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6), ιδίως
τα άρθρα 98 και επόμενα.
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
4. Την υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996).
5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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7. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων όρων, των προϋποθέσεων, της
διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4764/2020.
8. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» (Α.Φ.Μ. 997984486) και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείωσης
ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών κάθε είδους προς το Ελληνικό
Δημόσιο, ισόποσης με τη μη καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή, για τους μήνες που
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 4764/2020 από παρόχους περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής
εμβέλειας. Για την παροχή του ως άνω ευεργετήματος απαιτείται η αποστολή
απόφασης, εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 αρ. 186 ν.
4764/2020 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
προς την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, στα βιβλία εισπρακτέων της
οποίας είναι καταχωρημένη η φορολογική οφειλή της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»). Στην απόφαση αυτή ορίζεται το ακριβές ποσό της μη
καταβληθείσας αμοιβής της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» του
προηγούμενου μήνα, όπως αυτό προκύπτει από τα πράγματι καταβεβλημένα από τους
υπόχρεους ποσά του προηγούμενου μήνα, που έχουν τιμολογηθεί από την «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από την
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να προσδιορισθεί
το ποσό της αναλογούσας κατά τα ανωτέρω απομείωσης των ανεξόφλητων
βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Στην περίπτωση που το ποσό της μη καταβληθείσας από τους παρόχους περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής
εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και
συμπληρωματικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό της μη
καταβληθείσας από τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών του
εκάστοτε μήνα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση το Συνολικό Ετήσιο Κόστος
Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της Εθνικής
Επικράτειας που ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ, και το οποίο ορίζεται ρητά στη
σχετική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, τότε το ποσό της απομείωσης
περιορίζεται στο μικρότερο εκ των δύο.
2. Για την εφαρμογή του ευεργετήματος της απομείωσης ανεξόφλητων βεβαιωμένων
φορολογικών οφειλών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
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προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ποσού ισόποσου με το οριζόμενο στην απόφαση
της ΕΕΤΤ προς την Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται πράξη του
Προϊσταμένου της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης στην
οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ. Η πράξη συντάσσεται σε τρία
αντίτυπα και μνημονεύεται ο ΑΦΜ και τα στοιχεία της εταιρίας «DIGEΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», το ποσό και η αιτία της διαγραφής (απομείωσης), και
οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που διαγράφονται. Κατόπιν
εκδίδονται οίκοθεν σχετικά Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Σε κάθε αντίτυπο του
Α.Φ.ΕΚ. επισυνάπτεται και μία πράξη. Τα πρωτότυπα του Α.Φ.ΕΚ. μαζί με το
πρωτότυπο της πράξης υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα άλλα αντίτυπα
παραμένουν στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.
3. Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες της μίας ανεξόφλητης βεβαιωμένης
φορολογικής οφειλής η διαγραφή τους διενεργείται κατά σειρά παλαιότητας, από την
παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας
καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.
4. O Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης
ελέγχει έως την λήξη του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που έπεται της αποστολής σ’
αυτήν της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ για την ύπαρξη ανεξόφλητων βεβαιωμένων
φορολογικών οφειλών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών
οφειλών του εν λόγω παρόχου δικτύου, προβαίνει στην ανωτέρω περιγραφόμενη
διαδικασία.
Εάν το εν λόγω ποσό της απομείωσης που ορίζεται στη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ
υπερβαίνει το ποσό των ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, τότε ο
Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης
επαναλαμβάνει την ίδια ως άνω διαδικασία, για το υπολειπόμενο ποσό, περιοδικά και
μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής όλου του ποσού απομείωσης, όπως αυτό
ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση της ΕΕΤΤ.
Στις περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότερες από μία πράξεις διαγραφής για την
απομείωση του ποσού, κάθε πράξη διαγραφής αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων
και πάνω στην κάθε πράξη διαγραφής θα αναγράφονται όλες οι προηγούμενες σχετικές
πράξεις των οποίων αυτή αποτελεί συνέχεια.
5. Στην περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο και κατά τον χρόνο έκδοσης των
ΑΦΕΚ δεν υφίστανται ανεξόφλητες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ο Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της
Φορολογικής Διοίκησης δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια και επαναλαμβάνει την ίδια
ως άνω διαδικασία ελέγχου ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών για τον εν λόγω πάροχο
δικτύου περιοδικά και μέχρι την ολοκλήρωση με τον προαναφερόμενο τρόπο της
διαγραφής όλου του ποσού απομείωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση
της ΕΕΤΤ.
Εφόσον υφίστανται ανεξόφλητες καταχωρημένες φορολογικές οφειλές της
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στα βιβλία εισπρακτέων σε περισσότερες
της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης ακολουθείται η ως άνω διαδικασία
κατόπιν συνεννόησης των Προϊσταμένων αυτών.
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Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαγραφών που αφορούν το ποσό απομείωσης
έκαστης απόφασης της ΕΕΤΤ, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αποστέλλει
έγγραφο στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. ότι
ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ενημέρωσή τους.
----------.---------1570. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 102691 της 21/25.9.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (B’ 4440)
Για άλλες τροποποιήσεις των ποσοστών δέσμευσης πόρων του άνω
Προγράμματος βλ. σχόλιο κάτω από την υ.α. 106755/2020 «Τροποποίηση των
ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (B’ 4605), ανωτ. αριθ. 829.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (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, 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 ειδικότερα
την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42
του ν. 4314/2014 (Β’ 2473) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014)10179/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί
έγκρισης του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο».
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10. Την υπό στοιχεία C(2020)4704/07.7.2020 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί έγκρισης ορισμένων στοιχείων του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»
και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.
11. Τις υπ’ αρ. 91545/13.09.2019 (Β’ 3510), 126551/ 06.12.2019 (Β’ 4754),
47915/14.05.2020 (Β’ 1933), 106755/ 12.10.2020 (Β’ 4605), 33627/19.03.2021
(Β’ 1153) και 89091/06.08.2021 (Β’ 3681) αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων περί τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020».
12. Την υπ’ αρ. 80668/29.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων 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).
13. Το υπ’ αρ. 3667/15.9.2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
περί αίτησης τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων Άξονα Προτεραιότητας 1 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020».
14. Το υπ’ αρ.101653/20.09.2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
15. Την υπ’ αρ.102223/21.9.2021 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
Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020».
16. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών του ιού COVID-19, των οποίων οι υποβληθείσες ενστάσεις έγιναν δεκτές
μετά τη διαδικασία εξέτασής τους.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020» ως
ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της
καινοτομίας

421,16%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί
το 183,36% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.
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Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση
θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1571. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 της 24/25.9.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441)
(Η παρούσα απ. που είχε συμπληρωθεί
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (B’ 4506), κατωτ. αριθ. 1578
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 4507), κατωτ. αριθ. 1579,
-με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4508), κατωτ. αριθ. 1580,
-και με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59917/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4511), κατωτ. αριθ. 1581,
-καταργήθηκε από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4577), κατωτ. αριθ. 1590, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου
10 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άνω
άρθρου 10).
272

----------.---------1572. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 100740 της 16/29.9.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΤΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματικής περιόδου
2021-2025» (Β’ 4451)
----------.---------1573. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 120815/Η2 της 27/29.9.2021 «Αρμοδιότητες Συντονιστών Εκπαίδευσης
Εξωτερικού στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 4460)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),
β) του π.δ. 18/2018
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

«Οργανισμός

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και ιδίως το άρθρο
6 αυτού,
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/09-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός, ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
4. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης του εξωτερικού, αποφασίζουμε:
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Αναθέτουμε στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού την αρμοδιότητα να
αποφασίζουν, για τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε κάθε
χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού τους Γραφείου, σε συνεργασία με τις οικείες
ελληνικές προξενικές και διπλωματικές αρχές και ακολουθώντας τα ισχύοντα για τη
δημόσια εκπαίδευση της εκάστοτε χώρας υποδοχής, για τα εξής θέματα: α) την τυχόν
προσωρινή αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σε περίπτωση παρόντος ή επικείμενου
υγειονομικού κινδύνου εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, β) την
τυχόν αναστολή μετακινήσεων/εκδρομών μαθητών, γ) ειδικότερα ζητήματα που
προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας σχετικά με απουσίες των μαθητών και δ)
ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας σχετικά με την εξ
αποστάσεως διδασκαλία.
----------.---------1574. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1218 της 23/29.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 (Β’ 1808) απόφασης για τον υπολογισμό του ορίου
πληττόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων για το έτος 2021 στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 4484)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 24 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/ 2000 - Α’ 248),
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 του άρθρου 7, της παρ. 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) του ν.
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
(Α’ 251) και του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης» (Β’ 2743).
4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 1808).
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5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την ανάγκη μείωσης του διοικητικού κόστος για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών
από εξαγωγείς ή υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές
παραδόσεις με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και κατά το έτος 2020 επλήγησαν από την
διάδοση της νόσου Covid-19 και των μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της
διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Με την παρούσα τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 (Β’ 1808)
απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της
εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς
και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και καθορίζουμε
διαδικασία εναλλακτικού προαιρετικού τρόπου υπολογισμού του ύψους των πράξεων
που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδεκάμηνη
χρονική περίοδο για υποκείμενους στον φόρο με ΚΑΔ (κύριας ή δευτερεύουσας
δραστηριότητας), που περιλαμβάνεται στους πληγέντες από την διάδοση της νόσου
Covid-19 και των μέτρων αποτροπής διάδοσης αυτής, και ως εξής:
1. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Εναλλακτικός προαιρετικός τρόπος υπολογισμού του ορίου της απαλλαγής για το
έτος 2021
1. Στα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
(κύρια ή δευτερεύουσα), ο οποίος περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που επλήγησαν από την
εξάπλωση της νόσου Covid-19, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα του
Υπουργείου Οικονομικών με τους ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης
(https://www.minfin.gr/-/d-t-kodikoi-arithmoidrasteriotetas-kad-ton-kladon-pouplettontai-apo-tenexaplose-tou-koronoiou-epikairopoiemene-lista-), και τα οποία το
διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 είχαν συγκριτικά με το διάστημα από 1.1.2019
έως 31.12.2019 μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξουν έως 31/12/2021 εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του ορίου
του άρθρου 3.
2. Για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του ορίου του άρθρου 3, ως αξία των
πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία
δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και
των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο
που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης
που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη για την συμπλήρωση των δώδεκα μηνών οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί
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εντός του 2020. Για την συμπλήρωση του δωδεκαμήνου λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις
που πραγματοποιήθηκαν στους αντίστοιχους μήνες του έτους 2019.
3. Για την επιλογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου υποβάλλεται
αίτημα ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 10 της παρούσας έως 31.12.2021 στην Δ.Ο.Υ.
που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 και
επιπλέον:
α. αρχείο που περιλαμβάνει:
- τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις οριστικές εξαγωγές ανά μήνα για τα έτη 2019
και 2020,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019, όπως έχουν αναγραφεί στον
κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2020, όπως έχουν αναγραφεί στον
κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- υπολογισμό ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των δυο παραπάνω ποσών,
β. αίτημα του εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τον κλάδο, το οποίο έχει υποβληθεί
προς την κεντρική υπηρεσία της ΑΑΔΕ και με το οποίο ζητείται εναλλακτικός
υπολογισμός του ορίου του άρθρου 3 της παρούσας για το έτος 2021 για λόγους που
οφείλονται στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.
4. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού λάβει υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 4 και επιπλέον διαπιστώσει ότι:
α) ο υποκείμενος στον φόρο έχει δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ΚΑΔ (κυρίας ή
δευτερεύουσας δραστηριότητας) ο οποίος περιλαμβάνεται στους οριζόμενους στην
παρ. 1,
β) υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. με βάση τα αρχεία που
υποβάλλονται και χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις μεταξύ των ετών 2019 2020,
γ) η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10 της παρούσας και
δ) έχει προηγηθεί της αίτησης το αίτημα της περ. β της παρ. 3,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ανωτέρω ως το υπόδειγμα 11 της παρούσας, ή απόφαση για την
απόρριψη του αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.»
2. Στην Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 μετά το υπόδειγμα 9 επισυνάπτονται υποδείγματα
10 και 11 ως εξής:
(Ακολουθούν Υποδείγματα)
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1167/2015,
ανάλογα για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και το όριο που χορηγείται με την
διαδικασία της παρούσας απόφασης.
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----------.---------1574A. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ2α/25513 της 27/29.9.2021 «Ανακατανομή
κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας» (Β΄ 4487)
----------.---------1575. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
119126 ΕΞ 2021 της 28/29.9.2021 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων
και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498)
----------.---------1576. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
119138 ΕΞ 2021 της 28/29.9.2021 «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των
Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 4499)
----------.---------1577. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2233.1-34/69512/2021 της 24/30.9.2021 «Παράταση ισχύος
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και
πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)» (Β’ 4502)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),
β) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προεδρικού
διατάγματος 243/1998» (Α’ 232),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄133),
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δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α’ 26),
ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των Υπουργείων,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ΄αρ. 2811.8/67609/2021/1709-2021 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:
1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών
επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών
και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 1314/1983 (Α’ 2) και πρόκειται να λήξουν από 01.10.2021 χορηγείται παράταση
ισχύος έως 30.11.2021. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά
επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής
ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το
χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.
2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01.10.2021.
----------.---------1578. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59916 της 30/30.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’
4506)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
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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),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’
85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441), όπως εκάστοτε ισχύει.
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10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 29.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59899/30.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα
από την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 8
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
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β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
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5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’
4441) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.----------
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1579. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915 της 30/30.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4507)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 29.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59897/30.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή,
1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
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Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα

285

TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση,
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

εφόσον

επιδεικνύουν

την

δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
286

2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021
(Β’ 4441) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1580. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914 της 30/30.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4508)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
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ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
4. Το π.δ. 2/2021
Υφυπουργών» (Α΄ 2).

«Διορισμός

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την από 29.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59898/30.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από
την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 8
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του εργοδότη
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον
αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η
βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη
μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί
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από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του
ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης
(τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας
περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
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ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021
(Β’ 4441) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1581. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59917 της 30/30.9.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
4511)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
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γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’
83),
ε. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’
85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805).
8. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
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Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4441), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
11. Την από 29.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59902/30.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
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τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
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4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, καθώς και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία, υπό την έννοια των σημείων 15, 16, 34 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’ 4441) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων 5α και 17 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 (Β’
4441) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/24.9.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
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1582. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59928 της 30/30.9.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4515)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ.
61909/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4641), κατωτ. αριθ. 1599, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1583. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
120535 ΕΞ 2021 της 30/30.9.2021 «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των
επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521)
Τροποποιήθηκε από την απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 159335
ΕΞ 2021 της 13/15.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ
2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
“Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που
χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”
(Β΄ 4521)» (B΄ 5885).
----------.---------1584. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
120536 ΕΞ 2021 της 30/30.9.2021 «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης
κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των
κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που
χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές
των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522)
Τροποποιήθηκε από την απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 159337
ΕΞ 2021 της 13/15.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/
30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός της
διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και
προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις,
εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
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Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων
ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων”
(Β΄ 4522)» (Β΄ 5886).
----------.---------1585. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4837 της 1/1.10.2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση
περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη”
για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της
αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία”
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178)
…
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΡΑΣΗ «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» - ΣΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
…
Άρθρο 55
Δυνατότητα οργάνωσης εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) με αμιγώς ηλεκτρονικά
μέσα - Προσθήκη παρ.9 στο άρθρο 102 του ν. 4488/2017
Στο άρθρο 102 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Κατά παρέκκλιση του παρόντος, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης του Σ.Κ.Λ.Ε. δύνανται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία
λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα και με τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο και το απόρρητο της
εκλογικής διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται
με την ίδια απόφαση.»
Άρθρο 56
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εικοστού πρώτου της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38 και κάτω
από τον τίτλο της υ.α. 12549/4426/2020 (Β΄ 868), ανωτ. αριθ. 47)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 60
Εργασιακοί σύμβουλοι στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης
1. Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού
συμβούλου σε υπαλλήλους για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξης
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.
2. Καθήκοντα εργασιακού συμβούλου ανατίθενται σε υπαλλήλους, δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, του Ο.Α.Ε.Δ., κατηγορίας
πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίοι
διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο επαγγελματικής
συμβουλευτικής. Τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου δύναται να ανατίθενται και
αμέσως μετά από την πρόσληψη ή τη μετάταξη του υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ.. Τα
καθήκοντα ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία
προσδιορίζεται εάν ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου για το
σύνολο ή μέρος του ωραρίου του. Σε κάθε περίπτωση, τα λοιπά καθήκοντα του
υπαλλήλου πρέπει να είναι συναφή με τα καθήκοντα του εργασιακού συμβούλου στο
πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Π.Α.2.
3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι διακρίνονται σε συμβούλους αναζητούντων εργασία και
σε συμβούλους εργοδοτών και μπορούν να εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες στόχους μεταξύ των αναζητούντων εργασία, όπως και μεταξύ των εργοδοτών,
αντίστοιχα.
4. Βασικός στόχος του έργου που επιτελεί ο σύμβουλος αναζητούντων εργασία είναι
η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας, καθώς και η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του
αναζητούντος εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Για την
εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι αναζητούντων εργασίας ασκούν τα εξής
καθήκοντα:
α) τη διερεύνηση του προφίλ των ανέργων και την αναθεώρηση της υφιστάμενης
μεθοδολογίας ταξινόμησης των αναζητούντων εργασία (ανάλυση προφίλ - profiling),
β) την πραγματοποίηση συνέντευξης με το ενδιαφερόμενο άτομο και την από κοινού
σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) του, κατόπιν συμφωνίας,
γ) την παρακολούθηση της πορείας του ανέργου και του Α.Σ.Δ. του και την τακτική
τροποποίηση του τελευταίου, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
δ) την εφαρμογή της διαδικασίας αντιστοίχισης ή σύζευξης αναζητούντων εργασία
και κενών θέσεων εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επαρκή αναζήτηση κενών
θέσεων εργασίας, την αναλυτική ενημέρωση του προσώπου που αναζητεί εργασία και
την υπόδειξη σε αυτό της κατάλληλης θέσης εργασίας,
ε) την υλοποίηση δράσεων ομαδικής συμβουλευτικής,
στ) την οργάνωση δράσεων ορθής και συνεχούς πληροφόρησης, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των αναζητούντων εργασία,
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ζ) την παροχή διαρκούς υποστήριξης στους ανέργους που αναζητούν τρόπους να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης
προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασική ευθύνη των συμβούλων,
η) τη διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους εργοδοτών της παρ. 5 και τη Μονάδα
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.) του Ο.Α.Ε.Δ., που
αποτελούν τους κύριους διαύλους επικοινωνίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
5. Οι σύμβουλοι εργοδοτών αποτελούν τα βασικά πρόσωπα επαφής και συνεργασίας
του Ο.Α.Ε.Δ., και ιδίως των Κ.Π.Α.2, με τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτά,
ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών
και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι εργοδοτών, ασκούν τα
εξής καθήκοντα:
α) την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δομές του
Ο.Α.Ε.Δ.,
β) την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους
εργοδότες, ώστε να πληροφορούνται, να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες
τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του Ο.Α.Ε.Δ.,
γ) την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για
τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,
δ) τον εντοπισμό των κενών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, την καταχώρισή
τους στα αντίστοιχα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και την αποτύπωση του περιγράμματος της
προσφερόμενης θέσης εργασίας, κατόπιν συνεργασίας με τον εκάστοτε εργοδότη,
ε) τη μέριμνα για την ταχεία κάλυψη των κενών θέσεων με άτομα που διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες και την παρακολούθηση της πορείας της εκάστοτε
τοποθέτησης,
στ) τη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του κάθε
Κ.Π.Α.2, την ταξινόμηση των επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος, τον κλάδο και το
είδος της απασχόλησης, την κατηγοριοποίηση του κάθε κλάδου σε κύριο ή
δευτερεύοντα και τη δημιουργία της αντίστοιχης λίστας ταξινόμησης των
επιχειρήσεων,
ζ) την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των εργοδοτών,
η) τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, μέσω ολοκληρωμένων και
τυποποιημένων διαδικασιών προσέγγισης, καθώς και μέσω στοχοθετημένων
επιχειρησιακών δράσεων,
θ) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους αναζητούντων
εργασία, της παρ. 4, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για τις
προσφερόμενες κενές θέσεις εργασίας,
ι) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης
και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των εκπαιδευτικών δομών του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων
φορέων, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης των αναζητούντων εργασία,
ια) τη διαρκή συνεργασία με τη Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελεί τον κύριο
δίαυλο επικοινωνίας με τις ανάγκες των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,
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ιβ) τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν ωφελούμενες
στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Άρθρο 61
Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων
1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά
με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, να συνάπτει ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του
παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και μόνο μέχρι την
ολοκλήρωση της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία
εκδίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς προηγούμενη
έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) κατά το άρθρο 51 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133). Στην προκήρυξη αναφέρονται, ιδίως, ο αριθμός του προσωπικού που θα
προσληφθεί ανά κατηγορία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και
ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών,
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, η
οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Η
Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων,
τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π..
Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά τις οικείες
διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της
καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ..
4. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο
των πινάκων και ενημερώνει εν συνεχεία τον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου αυτός να
καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ.
8 και 9 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
5. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5,
6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις
αορίστου χρόνου.
6. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και
εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
…
Άρθρο 68
Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 - Χρόνος
έκδοσης του Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4756/2020
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1. Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), περί της έναρξης ισχύος του
Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
τροποποιείται από όταν ίσχυσε και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α΄ 110) αντικαθίσταται από
όταν ίσχυσε ως εξής:
“Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση τριάντα (30) μηνών από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”».
2. Το άρθρο 75 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), περί της έκδοσης του Κανονισμού
Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ., τροποποιείται ως προς τον χρόνο
έκδοσής του και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 75
Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδεται μετά
από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ., Κανονισμός Ταμειακής και
Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..»
…
Άρθρο 71
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά
και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 4 του ν.
1545/1985
Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης
ανεργίας, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά
και επισιτιστικά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη
χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας
στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., για να λάβουν την τακτική επιδότηση
ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και εφαρμόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 8.
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.».
…
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
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1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιμέρους διατάξεις.
2. α) Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 5, περί της υποχρέωσης των Φορέων Παιδικής
Προστασίας για υποβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
αντιγράφου της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο της
διαδικασίας πιστοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
αρχίζει από την 1η.1.2022.
β) Το άρθρο 28 εφαρμόζεται για νέες τοποθετήσεις ανηλίκων σε αναδοχή, οι οποίες
πραγματοποιούνται από την 1η.1.2022.
----------.---------1586. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
119730 της 23.9/1.10.2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας» (Β’ 4531)
----------.---------1587. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 124068/ΓΔ4 της 1/1.10.2021 «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)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 (Α’ 169),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 17 του άρθρου 107 του
νόμου αυτού,
γ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 133),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) του Κανονισμού ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L
119/1),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και
σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187),
η) του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 256),
θ) του άρθρου 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), που 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),
ι) του άρθρου 83 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),
ια) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Α’ 54),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
ιγ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

ιδ) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
ιε) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85), σε συνδυασμό με το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
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κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄119),
ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιη) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
ικ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
κι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (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. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Β’ 3990).
4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β’ 4798).
6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και
για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
7. Το υπό στοιχεία 123456/Α6/30.09.2021 αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και τα
αντίστοιχα αιτήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
8. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr- ΕΨΠ) με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή
διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/645/123433/ Β1/30-09-2021 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Θυρίδες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ,
τηρούνται οι θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και των λοιπών δημοσίων εκπαιδευτικών δομών,
ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών
προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις
οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε δημόσιας
εκπαιδευτικής δομής, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην υπ’ αρ. 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη
χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην αυτή απόφαση, γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των
υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της
θυρίδας υποβολής).
3. Ειδικά για τους σκοπούς της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της
εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για
τη φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 και για την πλήρωση του
σκοπού λειτουργίας της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» του άρθρου 68 του ν.
4830/2021 καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών τα
απαραίτητα στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών
προσώπων, σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία
αυτών στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής.
Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων
1. Οι θυρίδες του άρθρου 1 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής
χαρακτηριστικά:
α. Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.
β. Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα
διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά
συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.
γ. Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.
δ. Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.
ε. Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την
καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα
κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email, μήνυμα συντόμου κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο
δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε
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μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να
προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.
στ. Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές,
υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.
2. Στην ΕΨΠ δημιουργούνται για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του
άρθρου 1, περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Οι ορισθείσες
ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται
σε αυτές.
3. Στις θυρίδες των Εκπαιδευτικών Δομών τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων
που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από
φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι σχετικές με αυτά
απαντήσεις/έγγραφα.
4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά
απαντήσεις/έγγραφα μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των
εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 για χρονικό διάστημα έως πέντε (5)
ετών.
5. Ειδικά τα δεδομένα της παρ. 3 του άρθρου 1 (λειτουργία πλατφόρμας
edupass.gov.gr), καταχωρίζονται στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του
άρθρου 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τηρούνται για επτά (7) ημέρες
από την καταχώρισή τους σε αυτές.
Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών
1. Στις θυρίδες του άρθρου 1 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς
τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας
της θυρίδας της εκπαιδευτικής δομής και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει
στατιστικά στοιχεία.
2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις
θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.
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3. 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.
4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό
του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έκαστο Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των δημοσίων εκπαιδευτικών δομών αποκτούν
πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της
ταυτότητάς με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό
στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία
αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
και οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Προσδιορισμός της κατάστασης του φυσικού προσώπου για το επιτρεπτό ή μη της
φυσικής παρουσίας του σε χώρο εκπαιδευτικής δομής μέσω της πλατφόρμας
«edupass.gov.gr»
1. Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των
γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην
εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους μίας εκπαιδευτικής δομής της
παρ. 1 του άρθρου 1, αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» («η
πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση
των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Στις περιπτώσεις πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν
είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του
φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής παρουσίας στον
χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της
πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη
δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις
ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα
σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (selftest), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω
διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα
της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και
το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και
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ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test).
3. Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστήμα (Π.Σ.)
«myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με το
Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», αποκλειστικά (α) για την
εξακρίβωση της ιδιότητας -σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την
εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του
και (β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή
υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή. Η πλατφόρμα δεν
επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων με
τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.
4. Για τις δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ειδικής αγωγής, υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το
εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που
συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που
διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για τις δομές
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης υπόχρεοι υποβολής
αίτησης είναι: (α) οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές, (β)
το εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με
φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των
χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για τις δομές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό
και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν
διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.
και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»).
5. Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια
των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής
του στη θυρίδα εκπαιδευτικής δομής της παρ. 3 του άρθρου 1 αποδίδει έναν λεκτικό
χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: (α) μη επιτρεπτή
παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής
επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που
προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη
κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται
με κατάλληλα λεκτικά.
6. Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές
προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί του
επιτρεπτού της φυσικής του παρουσίας σε εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη βαθμίδα
εκπαίδευσης και την ιδιότητα αυτού. Δεν παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά
με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε
διαγνωστικό έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αποδοθείσα στο αιτούν
πρόσωπο κατάσταση.
7. Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, ιδίως στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά κλινικές
ασκήσεις, εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων
προϋποθέσεων, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου
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Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας αυτού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).
8. Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην
πλατφόρμα «self-testing.gov.gr», όπως προβλέπεται στην παρ. Β’ του άρθρου 3 της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης,
ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr», για όσες
εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση
αυτής.
9. Με ειδική λειτουργικότητα η πλατφόρμα δύναται να εντάσσει τα φυσικά πρόσωπα
στην κατάσταση της «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος», κατόπιν
εισαγωγής της σχετικής πληροφορίας από τους εντεταλμένους χειριστές της
ηλεκτρονικής θυρίδας των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικής αγωγής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Με
τον τρόπο αυτό λαμβάνει χώρα ο προσδιορισμός της κατάστασης αυτών των φυσικών
προσώπων για το επιτρεπτό ή μη της συμμετοχής με φυσική παρουσία στην
εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1 ως 6 του
παρόντος. Ο αποχαρακτηρισμός της ως άνω κατάστασης συντελείται μετά την
παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζει το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό
πρωτόκολλο ή με ενέργεια του εντεταλμένου χειριστή της θυρίδας.
10. Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται άπαξ την
επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στη
θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής στην οποία επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία.
Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να
μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στις θυρίδες των
εκπαιδευτικών δομών την κατάσταση αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε
η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Η
διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η
διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του σχολικού - ακαδημαϊκού έτους
2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
ή μέρος της Επικράτειας.
11. Στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές τα εντεταλμένα όργανα της παρ. 1 του άρθρου
3 διαχειρίζονται τα στοιχεία στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω των θυρίδων των
δομών, ώστε να αποτραπεί η είσοδος των προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις για φυσική παρουσία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
εντός της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής. Προσδιορίζουν δε με ακρίβεια και, εν
συνεχεία, καταγράφουν τα μέτρα προστασίας των συγκεκριμένων δεδομένων ανάλογα
με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής στην οποία
υπηρετούν. Στις περιπτώσεις των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., τα αρμόδια όργανα αυτών
καθορίζουν ανεξάρτητα τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που καταχωρίζονται
στις θυρίδες τους.
Άρθρο 5
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
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1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι: (α) εκπαιδευτικό, τακτικό και έκτακτο διδακτικό
προσωπικό, μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν
διδακτικό έργο, που υπηρετούν σε μία εκπαιδευτική δομή της παρ. 1 του άρθρου 1, (β)
μαθητές ή φοιτούντες σε εκπαιδευτική δομή, (γ) οι γονείς/κηδεμόνες/επίτροποι των
υπό στοιχεία «β» υποκειμένων, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους (δ) επισκέπτες μίας
εκπαιδευτικής δομής και (ε) oι χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων της
εκπαιδευτικής δομής.
2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία α, β, και δ της παρ. 1: (i) στοιχεία
ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), (ii)
ΑΜΚΑ, (iii) Αριθμός Μητρώου ή/ και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (αν υφίσταται), (iv)
η εκπαιδευτική δομή απασχόλησης ή φοίτησης ή κατά δήλωση πρόθεσης παρουσίας
και, επιπλέον, για τους μεν μαθητές η τάξη και το τμήμα για τους δε
φοιτητές/σπουδαστές ο τομέας σπουδών/ειδικότητας, (v) ειδικά δεδομένα σχετικά με
τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, το αποτέλεσμα της τελευταίας
δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR
test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19 και, συνακόλουθα, ο χαρακτηρισμός της κατάστασής τους, ο οποίος
καταχωρίζεται στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής.
3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία γ’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), (ii) ΑΜΚΑ.
4. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία ε’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), (ii) ΑΦΜ, (iii) Αριθμός Μητρώου (αν
υφίσταται), (iv) η εκπαιδευτική δομή στην οποία υπηρετούν/απασχολούνται.
5. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, είναι οι εξής:
α) Το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για τις διενεργούμενες μέσω
της πλατφόρμας επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι
δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (οργανικές του μονάδες) κατά τη διαχείριση της
παρεχόμενης πληροφορίας.
β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως
προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την
παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 24 του ν. 4727/2020 και, εν προκειμένω, με σκοπό την λειτουργία της
πλατφόρμας «edupass.gov.gr».
γ) Το Υπουργείο Υγείας επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για α) το Εθνικό
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 55 του ν. 4764/2020)
και β) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (άρθρο 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 και άρθρο 83 του ν. 4600/2019).
δ) Κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που
καθίστανται προσβάσιμα σε αυτό μέσω της πλατφόρμας και, εν συνεχεία,
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στους
χώρους του Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. βρίσκονται μόνον πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες
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προϋποθέσεις. Οφείλει δε να συμμορφώνεται προς το σύνολο των υποχρεώσεων
προστασίας προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τη συγκεκριμένη ιδιότητα,
μεταξύ, άλλων, καθορίζοντας εγγράφως τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών
δεδομένων και της ενημέρωσης των Υποκειμένων.
ε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί ρόλο Εκτελούσης την Επεξεργασία για λογαριασμό του
Υπουργείου Υγείας στην περίπτωση των ως άνω Μητρώων που αναφέρονται στην
περ. γ της παρ. 5. Περαιτέρω η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί ρόλο Εκτελούσης την
Επεξεργασία για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά την άντληση των δεδομένων της
παρ. 2 του άρθρου 4 και κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των αποτελεσμάτων των
αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4.
στ) Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για
λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της
πλατφόρμας «edupass.gov.gr», την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες
που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την
εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα
σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.
6. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην (α) έννομη υποχρέωση εκ των
διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) (ΓΚΠΔ παρ. 1 άρθρο 6(γ)) και
στην Β) εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ΓΚΠΔ 6
παρ. 1(ε) και 9 περ. ζ παρ. 2).
7. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων για τη δια ζώσης συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
και, συνακόλουθα, η παροχή δια ζώσης εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19, με ταυτόχρονη προστασία της
δημόσιας υγείας.
8. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που προωθούνται στις θυρίδες σύμφωνα με το
άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται σε επτά (7) πλήρεις ημέρες για κάθε αυτοτελή
καταχώριση κατάστασης ανά υποκείμενο δεδομένων.
9. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 ΓΚΠΔ), άλλως
τεκμηριώνει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εκπόνηση σχετικής μελέτης δεν
κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. Μεταξύ του ΥΠΑΙΘ και εκάστου Εκτελούντος την Επεξεργασία συνάπτεται
Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 ΓΚΠΔ, στο οποίο,
μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν
για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.
11. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να εξάγει από την πλατφόρμα
«edupass.gov.gr» ανώνυμα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση
και αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές και όργανα του Δημοσίου που συμμετέχουν
στη διαχείριση της πανδημίας.
Άρθρο 6
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Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του
άρθρου 1 και της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» εκκινεί από την δημοσίευση της
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1588. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 5116 της 29.9/2.10.2021 «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης στον
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” - ΕΦΕΠΑΕ για τις ενταγμένες Πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων με εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη άνω των 200.000
χιλιάδων ευρώ στο πλαίσιο της Δράσης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία” - ΕΠΑνΕΚ 2021-2017» (Β’ 4576) (Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ B’
4693/11.10.2021)
----------.---------1589. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1221 της 27.9/2.10.2021 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
Δ210 για την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της
δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης» (Β’
4572)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».
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2. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
β) ΠΟΛ. 1104/12.07.2017 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων
ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,
γ) Ε.2133/08-07-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως
προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,
δ) ΠΟΛ. 1178/07.12.2010 (Β’ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet» και
ε) Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 (Β’ 194) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ
Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)».
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία
5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 καθώς και τη μείωση των δαπανών για την προμήθεια εντύπων στις ΔΟΥ.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής Δήλωσης Δ210
1. Η Δήλωση Δ210 απόδοσης ΑΦΜ και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων, ενοποιεί
τα μέχρι έκδοσης της παρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ1 και Μ7. Ο τύπος και
το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης Δ210 έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στο παράρτημα I της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η δήλωση Δ210 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην
ενότητα του καταλόγου των εντύπων (https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon).
Η δήλωση δύναται να υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.
2.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι
πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον επιθυμούν
τη μεταβολή των ατομικών τους στοιχείων, επιλέγουν, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής
Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική διαδικασία Μητρώου, λαμβάνουν
το αρχείο της Δήλωσης Δ210, το συμπληρώνουν, το αποθηκεύουν και το επισυνάπτουν
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στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης, καθόσον οι
φορολογούμενοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.
2.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή
Η Δήλωση Δ210 υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά πρόσωπα
που αιτούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.
Κατ’ εξαίρεση, η Δήλωση Δ210 υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. από τους
φορολογούμενους που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο, μόνο στις
περιπτώσεις εκείνες που δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ψηφιακά.
Η υποβολή στις ανωτέρω περιπτωσεις γίνεται ως εξής:
Στην ενότητα του καταλόγου εντύπων της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι λαμβάνουν το
αρχείο της δήλωσης Δ210, το συμπληρώνουν, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, το
εκτυπώνουν, το υπογράφουν και αποστέλλουν τη δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ
σαρωμένη μέσω e-mail ή την καταθέτουν αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής Δήλωσης Δ211
1. Η Δήλωση Δ211 Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης ενοποιεί
τα μέχρι έκδοσης της παρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ2 έως και Μ11. Ο τύπος
και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης Δ211 έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα
που επισυνάπτεται στο παράρτημα II της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
2. Η δήλωση Δ211 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. www.aade.gr, στην
ενότητα του καταλόγου των εντύπων https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypiresies/katalogos-entypon). Η δήλωση δύναται να υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε
έντυπη μορφή.
2.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι
πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιλέγουν, μέσω
της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου»,
που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική
διαδικασία Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ211, το συμπληρώνουν, το
αποθηκεύουν και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Δεν απαιτείται
υπογραφή της δήλωσης, καθόσον οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά την
είσοδό τους στην εφαρμογή.
2.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αιτούνται την εγγραφή τους στο
Φορολογικό Μητρώο, υποβάλλουν τη δήλωση Δ211 σε έντυπη μορφή.
Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση Δ211 υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ από τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό
Μητρώο, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία
υποβολής ψηφιακά.
Η υποβολή στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται ως εξής:
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Στην ενότητα του καταλόγου εντύπων της ΑΑΔΕ τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ211, τη συμπληρώνουν, είτε
ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, την εκτυπώνουν, την υπογράφουν και την αποστέλλουν
στην αρμόδια ΔΟΥ σαρωμένη μέσω e-mail ή την καταθέτουν δια του νομίμου
εκπροσώπου τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου σε έντυπη μορφή.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος, μεταβατικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
Ειδικά η αποστολή των δηλώσεων Δ210 και Δ211, μέχρι την πλήρη παραγωγική
λειτουργία της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα
Αιτήματά μου», θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο για τις
ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτήν.
2. Με την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν τα έντυπα Μ1 έως και Μ11, όπως
αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη
ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)».
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.---------1589A. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4839 της 2/2.10.2021 «Κύρωση της από 26.7.2021
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς
για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
“Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181)
Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ
ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
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Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Άρθρο τρίτο
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τέταρτο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης
και σίτισης
Άρθρο πέμπτο
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο έκτο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
Ε.Ο.Δ.Υ.
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Άρθρο έβδομο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο όγδοο
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες
Ειδικών Λοιμώξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19
Άρθρο ένατο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο δέκατο
Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID19»
Άρθρο ενδέκατο
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο δωδέκατο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο δέκατο τρίτο
Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων
ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID19
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
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Άρθρο δέκατο πέμπτο
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο έκτο
Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο δέκατο έβδομο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο δέκατο όγδοο
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο δέκατο ένατο
Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του
κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο εικοστό
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο εικοστό πρώτο
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο εικοστό τρίτο
Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
318

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο εικοστό έκτο
Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο εικοστό όγδοο
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο εικοστό ένατο
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
Άρθρο τριακοστό
Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση
Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό έκτο
Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων –
Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος
της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Άρθρο τριακοστό ένατο
Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον
Ε.Ο.Δ.Υ.- Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
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Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα - Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού
όγδοου του ν. 4812/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά
φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19- Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του
ν. 4812/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες
υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
κοινωφελούς σκοπού - Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου
του ν. 4771/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού - Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού
Άρθρο πεντηκοστό
Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση
της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης - Τροποποίηση του άρθρου 29 του
ν. 4816/2021
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Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 49 του
ν. 4807/2021
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021-Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών
στοιχείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- Τροποποίηση του
άρθρου 21 του ν. 1676/1986
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση
του άρθρου 12 του ν. 4728/2020
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
322

Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του
τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους
μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998
Άρθρο εξηκοστό
Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030-Τροποποίηση
του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου σε καταναλωτές
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και
κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για
αποζημίωση οικοσκευής
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση
ζημιών
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
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Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος
…
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Άρθρο τρίτο
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1 και κάτω από την παρ. 3 του άρθρου
δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
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Άρθρο τέταρτο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης
και σίτισης
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο
Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και
των περιβάλλοντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης,
παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση των
συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
Άρθρο πέμπτο
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)
Άρθρο έκτο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
Ε.Ο.Δ.Υ.
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ.
1214)
Άρθρο έβδομο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
Άρθρο όγδοο
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες
Ειδικών Λοιμώξεων
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ανωτ. αριθ. 991)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19
325

Άρθρο ένατο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’
204), ανωτ. αριθ. 838)
Άρθρο δέκατο
Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID19»
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο ενδέκατο
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο δωδέκατο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο δέκατο τρίτο
Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων
ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 των άρθρων δέκατο έκτου και δέκατου
έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ.
167)
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6
και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού
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ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.
2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 1ης.10.2021 έως 31.12.2021 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ΄
ανώτατο όριο.
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65 και κάτω από την παρ. 2
του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο δέκατο έκτο
Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
Άρθρο δέκατο έβδομο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), ανωτ. αριθ. 339)
Άρθρο δέκατο όγδοο
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ( (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο δέκατο ένατο
Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του
κορωνοϊού
COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’
214), ανωτ. αριθ. 872)
Άρθρο εικοστό
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)
Άρθρο εικοστό πρώτο
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού πρώτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
(Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 426)
Άρθρο εικοστό τρίτο
Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου(Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄
83), ανωτ. 155)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού τέταρτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο ενδέκατο της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
6. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
7. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ανωτ.
αριθ. 909)
8. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ.
αριθ. 991)
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Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο τρίτο της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167)
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο εικοστό έκτο
Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’
248), ανωτ. αριθ. 970)
2. α) (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214,
ως προς τον χρόνο υποβολής των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σε
μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 και η παρ. αυτή
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).
β) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),
ανωτ. αριθ. 1214).
Άρθρο εικοστό έβδομο
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’
227), ανωτ. αριθ. 909)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο εικοστό όγδοο
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄
83), ανωτ. 155)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο εικοστό ένατο
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
1. (Προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36),
ανωτ. αριθ. 1162, αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και
από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η παρ. αυτή
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδ. στην παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021(Α΄
36), ανωτ. αριθ. 1162 και η παρ. 6 διαμορφώνεται εκ νέου)
Άρθρο τριακοστό
Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
1. (Τροποποιείται το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), ανωτ. αριθ. 1357, προκειμένου να είναι δυνατή η
χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και από άλλες διοικητικές δομές
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
και η παρ. 3 αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδ. στην παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), ανωτ. αριθ. 1357 και η παρ. 7
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον
εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά
και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη
κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας
των πολιτών και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με
το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια πρόσκληση.
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2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά
του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου,
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο
υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των
οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό
περιεχόμενο συνεργασίας τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού
κόστους συμμετοχής τους σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο
διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του
διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19.
Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π.οικ. 75769/2021 «Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της
διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19
από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία» (Β΄ 5825), κατωτ.
αριθ. 1715.
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19
Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις
εντός της ελληνικής επικράτειας ή εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση
απέλασης ή επιστροφής δεν υπόκεινται σε εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων
απομάκρυνσης κατά τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα κατά την απόδοση
του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), τον
προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαδικασία
έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης εμβολιασμού και του ψηφιακού πιστοποιητικού
COVID-19. Ομοίως, η προσκόμιση στοιχείων προσώπων για την απόδοση
Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) περιορίζεται
αποκλειστικά στους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του Εθνικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης
βεβαίωσης και Ψηφιακού Πιστοποιητικού εμβολιασμού, της παραλαβής
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), απαγορευόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξιοποίησής τους.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248),
ανωτ. αριθ. 970)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
(Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411,
τροποποιούνται το πρώτο εδ. της παρ. 1 και η παρ. 2 ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος
της παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού και
υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου)
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση
Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο τριακοστό έκτο
Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος
της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)

332

Άρθρο τριακοστό ένατο
Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον
Ε.Ο.Δ.Υ.- Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ.
991)
Άρθρο τεσσαρακοστό
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
(Στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ανωτ. αριθ. 1459, α) τροποποιείται η περ.
α΄ της παρ. 1α ώστε να μην καταλαμβάνονται από αυτήν τα Κέντρα Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας, τα οποία προβλέπονται ρητά στην περ. ια΄ της παρ. 1α, β)
αντικαθίσταται στην περ. β΄ ο όρος «ειδικές ανάγκες» από τον όρο «αναπηρία», γ)
τροποποιείται η περ. στ΄ της παρ. 1α προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της
και οι ανοικτές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄16), δ) τροποποιείται η παρ. 1β, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ως
νεοεισερχόμενοι στις δομές της παρ. 1α νοούνται και οι ωφελούμενοι των ανοικτών
δομών, να προβλεφθεί ότι κάθε νεοεισερχόμενος στις δομές της παρ. 1α αρκεί να έχει
πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού, και να εξαιρεθούν από
την υποχρέωση εμβολιασμού οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες της περ. α΄ της παρ. 1α, ε)
τροποποιείται η παρ. 2 με την προσθήκη του προσωπικού των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο υποχρεωτικά εμβολιαζόμενο προσωπικό, στ) προστίθεται
τρίτο εδ. στην παρ. 4, ζ) προστίθενται οι λέξεις «ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους»
στην περ. β΄ της παρ. 6, μετά τη φράση «Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό» και
το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού- Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
(Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021(Α΄ 63), ανωτ. αριθ. 1256, ως
προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό
της)
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα-Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού
όγδοου του ν. 4812/2021
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του
ν. 4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411)
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
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Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά
φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Η χορήγηση στην Ελλάδα μη εγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών
φαρμάκων, τα οποία προορίζονται για την πρόληψη της βαριάς νόσησης σε
επιβεβαιωμένους COVID-19 ασθενείς που εμπίπτουν στο άρθρο 2 της απόφασης του
Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 (Β΄ 558) και για τα οποία
έχει εκδοθεί επιστημονική γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), είναι δυνατή μόνον στο πλαίσιο
ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες θεσπίζεται, ανά φάρμακο, θεραπευτικό πρωτόκολλο, με το
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ασθενών (ενδεικτικά,
νοσηλευόμενοι ή μη, προσδιορισμός ομάδων υψηλού κινδύνου, στάδιο εξέλιξης της
νόσου), η ένδειξη και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
β) Για τη θέσπιση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική
γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), τα τρέχοντα επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα, η
προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα έναντι των εκάστοτε μεταλλάξεων του ιού SARSCOV2 και η εξάντληση ή απροσφορότητα των εν λόγω κατηγοριών των διαθέσιμων
εγκεκριμένων θεραπειών.
γ) Το πρόγραμμα που καταθέτει στον ΕΟΦ ο υπεύθυνος ομαδικού προγράμματος
πρώιμης πρόσβασης ενόψει της χορήγησης της οικείας άδειας δεν μπορεί να είναι
ευρύτερο του ως άνω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.
2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην υπουργική απόφαση υπό στοιχεία
ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης βαρύνει το Δημόσιο.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία
ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011.
Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων
σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 βλ. την υ.α. Γ.Π.οικ. 73780/2021 (Β’ 5482),
κατωτ. αριθ. 1682.
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19-Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του
ν. 4812/2021
(Τροποποιείται ως προς το απώτατο χρονικό όριο ισχύος το πρώτο εδ. του άρθρου
πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411, και το δεύτερο εδ. του
ιδίου άρθρου, ώστε να συμπληρωθεί η έννοια της ακατάσχετης αποζημίωσης και το
άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
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Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες
υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
κοινωφελούς σκοπού-Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),
ανωτ. αριθ. 872)
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου
του ν. 4771/2021
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του
ν. 4771/2021 (Α’ 16), ανωτ. 1096)
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού-Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιούνται, προκειμένου να διευρυνθεί το
πεδίο εφαρμογής στις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. για την εκτέλεση
υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου, και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός
έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων
ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς
οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική
δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων
μετακινούνται.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης
μετακινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που δεν υπόκεινται σε
περιορισμό ημερών κατ΄ έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί
το έτος 2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και τον Υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθ΄ υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται από τις
ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις αυτές
δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου
οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά την
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προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών αυτών.
Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις
εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής,
προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας ανεξαρτήτως μέσου
για την εκτέλεση υπηρεσίας στις βάσεις αεροδιακομιδών του Ε.Κ.Α.Β.. Οι
λεπτομέρειες της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.»

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού
1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149),
ανωτ. αριθ. 580, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων που
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. και η παρ. αυτή, που αντικατέστησε την παρ.
1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ.
αριθ. 25, διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).
2. (Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ.
838 ως προς το χρονικό σημείο λήξης των συμβάσεων και την πρόβλεψη δυνατότητας
συνεπικουρίας του έργου του Ε.Ο.Φ., προστίθεται νέο δεύτερο εδ. στην παρ. αυτή και η
παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).
Άρθρο πεντηκοστό
Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση
της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης-Τροποποίηση του άρθρου 29 του
ν. 4816/2021
(Τροποποιείται α) το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118),
ανωτ. αριθ. 1433Α ως προς το πεδίο εφαρμογής, προστίθεται νέο δεύτερο εδ. και
τροποποιείται το τρίτο εδ. της παρ. αυτής, προκειμένου η πρόσθετη ημερήσια
αποζημίωση και η αποζημίωση της εφημεριακής απασχόλησης να μην προσμετρώνται
στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ, β) καταργείται
η παρ. 2 του ιδίου άνω άρθρου, γ) τροποποιείται η παρ. 3 αυτού ως προς το πεδίο
εφαρμογής, δ) τροποποιείται η ημερομηνία στην παρ. 5 αυτού, και το άρθρο αυτό
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
«1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας
αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευμονολογίας-φυματιολογίας και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για
την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, εξαιρουμένων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής, με την
έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με
δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου
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εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία.».
Στην παρ. 1 τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. ώστε η παροχή των υπηρεσιών να
αφορά ιατρούς ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας,
πνευμονολογίας-φυματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε
άλλης ειδικότητας και η διάταξη να εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών ενεργού
(εικοσιτετράωρης) εφημερίας, γενικώς και όχι ειδικώς, για την κάλυψη κενών
εφημερίας ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας, και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε
εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 89 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), κατωτ.
αριθ. 1634. Για τη δε δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω τροποποίηση βλ. το
άρθρο 91 ιδίου ν. 4850/2021.
2. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών της παρ. 1 σε διαδικασία επιλογής
για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ
μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με την παρ. 1,
μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων
νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές.
3. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε.,
όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του
νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ΄
εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του Διοικητή της οικείας
Υγειονομικής Περιφέρειας.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 49 του
ν. 4807/2021
(Τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4807/2021(Α’ 96), ανωτ. αριθ. 1384), ως προς την
καταληκτική ημερομηνία παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας και τους λόγους παράτασης αυτών, και το άρθρο αυτό
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο
βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος
του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής
ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός
με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο
την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και
337

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. 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 με κοινή
ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις
τους, οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της
προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη
συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του
δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η
συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.
3. 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, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις
των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν
να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας
δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.
4. Το παρόν ισχύει από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
…
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020
1. Στo τέλος της παρ. 18 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του
ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας-Φ.Π.Α, Α΄248), περί αγροτικών

338

και κτηνοτροφικών αγαθών που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται δύο
(2) εδάφια και η παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα,
αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας
(γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN,
LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και
παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ.
1213, 1214). Καλαμπόκι, ΕΧ1005, ΕΧ1103, ΕΧ1104.
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό
(6%).»
2. Στο τέλος της παρ. 31 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του
ν. 2859/2000, περί βιομηχανικών ειδών διατροφής που υπάγονται σε μειωμένο
συντελεστή, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανικών ειδών διατροφής. Τροφές
παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ.
2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό
(6%).»
3. Στο τέλος του Κεφαλαίου «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του
ν. 2859/2000, περί υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται
παρ. 9 και 10 ως εξής:
«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1η.10.2021 έως και την
30ή.6.2022.
10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1η.10.2021 έως και
την 30ή.6.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»
4. (Τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του μειωμένου ή υπερμειωμένου
συντελεστή Φ.Π.Α. η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339)
5. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η.10.2021.
…
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------
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1590. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 της 1/3.10.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4577) (Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ B’ 4594/5.10.2021)
(Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το
Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4674), κατωτ. αριθ. 1602, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου
10 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άνω
άρθρου 10).
----------.---------1591.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
105935 της 29.9/5.10.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» (Β’ 4588)
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).
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), 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).
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2-11-2015 (Β’ 2473) απόφαση του Υπουργού για
την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 25305/05-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα: «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).
11. Την υπό στοιχεία C(2021) 4441/14-06-2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη
συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων.
12. Το υπ’ αρ. 4828/15-09-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αιτήματος
αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
13. Το υπ’ αρ. 103311/22-09-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον ΓΓ
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
14. Την υπ’ αρ. 103461 - 23-09-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον 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».
15. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης
του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του σημείου 10 του σκεπτικού της
παρούσης, με την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» ως ακολούθως:
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Άξονας

05

Τίτλος άξονα

Ανώτατο επιτρεπόμενο
ποσοστό εντάξεων επί
της
συνολικής
χρηματοδότησης

Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ

122,81%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί
το 169,57% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση
θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1592. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 121998 ΕΞ 2021 της
4/5.10.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και
τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4592)
----------.---------1593. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 122282 ΕΞ 2021 της
4/5.10.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4592)
----------.---------1594. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 122283 ΕΞ 2021 της
4/5.10.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4592)
----------.----------
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1595. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 74831 της 5/5.10.2021 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021» (Β’ 4593)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση
των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α΄26).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019.
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
155).
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).
18. Την υπό στοιχεία 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).
19. Την υπ’ αρ. 58921/6-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Αύγουστο 2021» (Β’ 3637).
20. Την υπό στοιχεία Δ1 α/Γ.Π.οικ.52666/ 27-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 3958).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/4-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 4054).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/10-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (B’ 4206) όπως αντικαταστάθηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732 /13.09.2021) «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης ”Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
06:00“ (Β’ 4206)» (B’ 4214).
23. Την υπ’ αρ. 67901/14-9-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 ένεκα
της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής λαμβανομένης υπόψη
της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και της υποχρέωσης τήρησης
των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.
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25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία
ανέρχεται έως το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
οικονομικού έτους 2021 στον ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310989899,
αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2021, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Σεπτέμβριο
2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η
λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου
2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους,
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.
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.
β. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο
που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική
αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το
είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
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).
3. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να
θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε
αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί
με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα,
το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ
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ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α΄ 55/11.03.2020)» στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν
εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών
των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην
περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). Κατά το χρονικό διάστημα
της προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή
της σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι
και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού
με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι
άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), κατ’
αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με
βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που
αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες.
2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού
διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

346

Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας, προβαίνουν είτε σε
αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε
αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε
αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για
πρώτη φορά κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων
(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη
τους.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων
και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία
του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου
εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους,
εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού
(ΙΒΑΝ).
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 τουλάχιστον
την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά,
είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.
Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η
Σεπτεμβρίου 2021 έως και την ημερομηνία ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής
δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται νομίμως στο σύστημα.
Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της
προσωρινής ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η
προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα
από την έναρξη της μεταβολής.
5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη
δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης
εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους
εργαζόμενούς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
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Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται
στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην
υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό
Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων,
το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία
εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση
Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία
«πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο -εργαζόμενο και β) με το ποσό που
αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την 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
Δ/νσης 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 Δ/νση 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
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον
ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του
προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου
να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται
τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης
(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα
φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής
ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
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Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα των οποίων
αναστέλλεται η δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν αναστέλλονται.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς
χώρους

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης
ηλικιωμένους

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
ενώσεις

και

παροχής

υποστήριξης

σε

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------1596. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1224 της
30.9/6.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) “Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών
των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών
Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” (Β’ 1217)» (Β’ 4616)
Για άλλες τροποποιήσεις της ίδιας τροποποιούμενης υ.α. βλ. την υ.α. Α. 1155 της
30.6/19.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) “Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών
των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών
Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” (Β’ 1217)» (Β΄ 3132), ανωτ. αριθ.
1446.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.
4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αντίστοιχα,
γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 251),
δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 230),
ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α’ 265) και
στ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β’ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).
4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής,
του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).
7. Την υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και
διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη
διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603).
9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε
πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες
για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’ 4861).
10. Την υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και
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κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των
Φ.Η.Μ.» (Β’ 317).
11. Τον Καν. ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη Δασμολογική και Στατιστική
Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.
12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου
για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών»
(Β’ 5562).
13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως του άρθρου 41.
15. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό
στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με
θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των
φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης
των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των
άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου
για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες
υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση
υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων
παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και
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κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου
CNG, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η παρούσα ισχύει από την
01/01/2022».
3. Προστίθεται παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης
(Ακολουθεί Παράρτημα με Κωδικούς Ειδών Ενεργειακών Προϊόντων)
----------.---------1597. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. ΓΔΟΥ 978 της 5/6.10.2021 «Διαδικασία χορήγησης
εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης
για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021
σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4618)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο, εξηκοστό έκτο και
εξηκοστό έβδομο του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και
αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες
διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).
2. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).
3. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 137).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
7. Τις διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).
9. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση
ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά,
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/ 26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και
50 αυτού.
11. Τον Κανονισμό (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 (ΕΕ L
193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
369 της 24/12/2014 σελ. 37), και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.
13. Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού
1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
16. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
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17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
19. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
20. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
22. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α’ 138).
23. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
27. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
28. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
29. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
30. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ.
5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
31. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα
τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
32. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών
επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
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33. Την υπ’ αρ. 55889/19.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΦΗΛ46ΜΤΛΡ-ΘΡΙ).
34. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ:
Ω1Α2Ω41Τ).
35. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
36. Την υπ’ αρ. 8648/27.09.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης.
37. Την υπ’ αρ. 8752/30.09.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης.
38. Την ανάγκη στήριξης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που
εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης.
39. Την από 05.10.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.
40. Την από 05.10.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
του άρθρου 13 του ν. 4797/2021.
41. Το υπό στοιχεία 122262ΕΞ2021/04.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου
Οικονομικών.
42. Την υπό στοιχεία 122250ΕΞ2021/04.10.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για
το τρέχον οικονομικό έτος το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και
εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, σε βάρος της ΣΑΕ 051 του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση
ζημιών
«1. Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη
αρωγή, σε πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από το
σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στις κάτωθι περιοχές της
Περιφέρειας Κρήτης, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας:
α) Δήμος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης.
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β) Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου, Χαρακίου, Αχεντριά,
Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δημοτικής
Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
γ) Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας
Αρχανών του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
δ) Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης Και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων
- Επικρατείας Αριθμ. ΓΔΟΥ 998 Της 22/22.10.2021 «Τροποποίηση Της Υπό
Στοιχεία ΓΔΟΥ 978 Κοινής Απόφασης Των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
Και Επενδύσεων, Επικρατείας Και Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων
“Διαδικασία Χορήγησης Εφάπαξ Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Ως Πρώτη
Αρωγή, Έναντι Επιχορήγησης Για Την Αντιμετώπιση Ζημιών, Σε Επιχειρήσεις Και
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Φορείς Που Επλήγησαν Από Τον Σεισμό Που
Εκδηλώθηκε Την 27η Σεπτεμβρίου 2021 Σε Περιοχές Της Περιφέρειας Κρήτης”
(Β΄4618)» (Β’ 4918)
2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής αποτελεί έναντι της επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών, προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, η
οποία παρέχεται σύμφωνα με το μέρος Α’ του ν. 4797/2021.
3. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της,
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 43Α 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 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης χορηγείται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014.
5. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης βαρύνει το εθνικό σκέλος
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς,
όπως αυτοί ορίζονται στην υποπερ. ββ της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021,
καθώς και οι επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. βα της περ. β του
άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και
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χοιροτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή
και σε νομικά πρόσωπα.
2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι
κριτήρια σωρευτικά:
α) λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές του
άρθρου 1 που έχουν πληγεί από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021
και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας,
β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον ως άνω σεισμό σε στοιχεία
ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης,
κινητές μονάδες στέγασης ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του
εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων,
γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την
1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του
ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση
ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος),
όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς,
συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις, καθορίζεται ως εξής:
α) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι
εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για
χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή
β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του
οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν
προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή
γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι
εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Κάθε επιχείρηση ή αγροτική εκμετάλλευση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί
μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης
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1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή
πύλη «arogi.gov.gr» η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.
2. «Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Νοεμβρίου 2021». Οι αιτήσεις δύναται να
τροποποιούνται ως την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης και
εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά την
τροποποίηση της αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής του πρώτου εδαφίου.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης Και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης Και
Τροφίμων - Επικρατείας Αριθμ. ΓΔΟΥ 998 Της 22/22.10.2021 «Τροποποίηση Της
Υπό Στοιχεία ΓΔΟΥ 978 Κοινής Απόφασης Των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης Και Επενδύσεων, Επικρατείας Και Αγροτικής Ανάπτυξης Και
Τροφίμων “Διαδικασία Χορήγησης Εφάπαξ Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Ως
Πρώτη Αρωγή, Έναντι Επιχορήγησης Για Την Αντιμετώπιση Ζημιών, Σε
Επιχειρήσεις Και Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Φορείς Που Επλήγησαν Από Τον
Σεισμό Που Εκδηλώθηκε Την 27η Σεπτεμβρίου 2021 Σε Περιοχές Της
Περιφέρειας Κρήτης” (Β΄4618)» (Β’ 4918).
3. Κατά την αίτηση, ο αιτών δηλώνει:
α) ότι λειτουργεί νόμιμα και έχει την έδρα του ή υποκατάστημα σε περιοχή του
άρθρου 1 που έχει πληγεί από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021
και για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας,
β) ότι έχει υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον ως άνω σεισμό σε
στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά
αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής
χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και
του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία θα καταγραφούν
ως κατεστραμμένα από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,
γ) αν οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί:
αα) σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν
επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή
ββ) σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή
γγ) σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας,
ε) ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές ανήκουν στην επιχείρηση
που επλήγη και όχι σε τρίτους,
στ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021,
καθώς και του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
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κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) για την
επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών,
ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού φερεγγυότητας,
η) εφόσον πρόκειται για αγροτική εκμετάλλευση ότι υποβάλει δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και τηρεί την
υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
4. Η ως άνω αίτηση αποτελεί μέρος της συνολικής αίτησης που υποβάλλεται
ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής
συνδρομής και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής για την αποζημίωση οικοσκευής των
άρθρων εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού τέταρτου του ν. 4839/2021, εφόσον ο αιτών
τυγχάνει δικαιούχος αυτών.
5. Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης
με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
6. Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί:
α) στην επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων στοιχείων της
ΑΑΔΕ και ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
«TAXISnet» της ΑΑΔΕ,
β) στη διαβίβαση των στοιχείων χορήγησης της ενίσχυσης προς τις αρμόδιες για την
έκδοση της απόφασης προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021 υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών και για την τελική εκκαθάριση και πληρωμή του τελικού
δικαιούμενου ποσού προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021 υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές κρατικής
αρωγής των Περιφερειών και τον ΕΛΓΑ.
7. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
8. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο
Οικονομικών ενεργούν, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, υπό την ιδιότητα του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς έχει λαμβάνουν και τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’
ελάχιστον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις προσβάσεις, διασφαλίζουν
ιχνηλασιμότητα και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του
ν. 4624/2019.
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Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης
1. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3
της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του δικαιούχου που
δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Ο.Π.Σ. «TAXISnet» της
ΑΑΔΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία των αιτήσεων και τα διασταυρώνει με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία
των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία)
και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την
οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει
το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των
δικαιούχων καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ)
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ
1. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 αποστέλλεται στη
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ
υπολόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη
ΣΑ051, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242
4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).
2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση
Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με
το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ),
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους.
3. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230
0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
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Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται
με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του
λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται
ως έσοδα του ΠΔΕ.
4. Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 αποστέλλεται με
ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο
λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων,
στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την
ΑΑΔΕ. Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα
ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ,
αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε
να διορθώσουν το λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
Ο.Π.Σ. «TAXISnet» της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος
πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση
πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο
λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και
πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.
6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση
πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2021 (ΣΑ),
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5,
γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από
το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
8. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 50 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014,την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014
και την παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014.
Άρθρο 7
Συμψηφισμός - Κυρώσεις
1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το τελικό δικαιούμενο ποσό της
προκαταβολής ή της επιχορήγησης του ν. 4797/2021, όπως αυτό θα προσδιοριστεί μετά
την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής
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του άρθρου 16 του ν. 4797/2021 και την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 8 ή της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.
2. Σε περίπτωση που το τελικό δικαιούμενο ποσό της επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή θα
καθοριστεί από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό
που έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης, τότε το ποσό που
υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, επιστρέφεται στο ελληνικό
Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση
του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα
λοιπά του ΚΕΔΕ.
3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος για την επιχορήγηση του ν. 4797/2021
ή ο λαβών την ενίσχυση της πρώτης αρωγής δεν κριθεί δικαιούχος επιχορήγησης για
την αντιμετώπιση του ν. 4797/2021 από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής τότε
το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την
Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
4. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο για την
εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού επιχορήγησης του
ν. 4797/2021, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την
ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του
ν. 4797/2021, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων
η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας
ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και
σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06),
εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.
356/1974, Α’ 90).
5. Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική
κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.) των επιχειρήσεων
με σκοπό την υπαγωγή των αιτούντων στις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού πέμπτου
του ν. 4839/2021, η ΑΑΔΕ δύναται: α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη
χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης και να ενημερώσει
εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση
στοιχεία, β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν
τις διατάξεις στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της παρ. 2
του άρθρου 5, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, γ) να
κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική
Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση
πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού
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Δημοσίου, δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση
την κείμενη νομοθεσία.
6. Για το σκοπό του συμψηφισμού και του ελέγχου η ΑΑΔΕ διαβιβάζει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των
οικείων Περιφερειών.
7. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
«Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής, έναντι της επιχορήγησης, για αντιμετώπιση
ζημιών, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο για την επιχορήγηση του
ν. 4797/2021 στην οικεία Περιφέρεια, το αργότερο έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.
2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την
επιχείρηση, σε ειδική μερίδα, για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.».
To άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Επικρατείας
Αριθμ. ΓΔΟΥ 1076 της 24/27.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978/
5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας “Διαδικασία
χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η
Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης” (Β’ 4618)» (Β΄ 6248).
Με το δε τελευταίο εδ. της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι η απόφαση ισχύει για τη
χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021.
Άρθρο 9
Ειδικότερα θέματα ΠΔΕ
Δικαιούχος της δράσης είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (ΓΔΟΠ)
του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΠ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική
εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, 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.
Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ και της ΓΔΟΠ του
Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου
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Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε απαιτούμενη
πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1598. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 107333 της 4/6.10.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΤΠΑ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β’
4637)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
2. Το μέρος ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 125.
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143) και ιδίως τα
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
8. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και
προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α΄ 174).
9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 95189/16.09.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
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(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021
- 2025» (Β΄ 3961).
11. Την υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’
2442).
12. Την υπ’ αρ. 64957/10.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
13. Την υπ’ αρ. 82119/21.07.2021 Εγκύκλιο - 1η τροποποίηση οδηγιών για την
έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ
2022-2024.
14. Την υπ’ αρ. 36114οικ./03.09.2021 υποβολή πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης
για την έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/51782/3450/ 31.05.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί
μη αναγκαιότητας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού
προελέγχου για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
16. Την από 01/10/2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού
ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση
του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του.
17. Την υπ’ αρ. 98519/10.09.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την
οποία με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό
ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί από
πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
για την περίοδο 2021 έως 2025, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης το
οποίο καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη
διαδικασία της με αρ. 95189/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021
- 2025» (Β΄ 3961) και του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις» (Α΄167).
2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, μέσα σε ένα μήνα από την
έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ του Υπουργείου
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με τις παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167).
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025
ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ και κατανέμεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α΄167).
Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης
1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Υπηρεσία
Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις
του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και με αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού
της πλαισίου.
2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της
παρούσας.
Άρθρο 4
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το
Παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1599. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61909 της 7/7.10.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4641)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
64014/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4756), κατωτ. αριθ. 1609, δυνάμει της παρ. 2 του
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άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1600. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/15095/Α321 της 7/7.10.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας,
Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(Β΄4646)
----------.---------1601. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/37670 της 1/8.10.2021 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής
θέσης ειδικευόμενου ιατρού σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ”» (Β’ 4665)
----------.---------1602. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 της 7/8.10.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το
Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4674)
Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4919), κατωτ. αριθ. 1617, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου
9 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άρθρου 9.
----------.---------368

1603. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 4700 της 8/9.10.2021 «Διαδικασία
χορήγησης “Freedom Pass/Data”» (B’ 4675)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1),
β) του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες
διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως των παρ. 6 και 7,
γ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256)
και ιδίως του άρθρου 55,
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του ν. 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),
στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134) και ιδίως του άρθρου 47,
ζ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
η) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» (Α’ 267),
θ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
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ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
ιγ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιη) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
2. Την υπό στοιχεία 200 1053 000051/19.7.2021 (αρ. πρωτ. 2/89891) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
5. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
6. Την υπ’ αρ. 33864/1.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).
7. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία
αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
(Β’ 4798).
8. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών Auth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
9. Την υπό στοιχεία 35185ΕΞ/5.10.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση του «Freedom
Pass/Data» πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του
από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του
Υπουργείου Οικονομικών και ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού», έως του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δράσης,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 και διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data»
1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή («Εφαρμογή»), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με σκοπό την υποβολή
αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») με
τη μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB, σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής
τηλεφωνίας, από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για την πλοήγηση στο διαδίκτυο
(«Freedom Pass/Data»). Δικαιούχος της διευκόλυνσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που
έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2004 έως και 31.12.2006 και έχει
ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου,
τη μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, από την έναρξη του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβολιασθείς»).
Το «Freedom Pass/Data» πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού
Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των εχόντων την επιμέλεια
Εμβολιασθέντος, αφότου εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1,
αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24
ν. 4727/2020.

του
και
της
του
του

3. Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, o έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος
καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία:
α) τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τον οποίο αιτείται τη χορήγηση του «Freedom
Pass/Data», β) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο
αριθμός κινητής τηλεφωνίας, γ) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου
248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και δ) τα
στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αιτείται τη
χορήγηση του «Freedom Pass/Data».
4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η Εφαρμογή
αποστέλλει αυτοματοποιημένα γραπτό μήνυμα (sms) με κωδικό επιβεβαίωσης,
περιορισμένης χρονικής ισχύος. Για την οριστικοποίηση της αίτησης ο κωδικός
καταχωρείται στην Εφαρμογή.
5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για
τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data», το πληροφοριακό σύστημα της Εφαρμογής
διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα αναγκαία στοιχεία.
6. Το «Freedom Pass/Data» χορηγείται μόνο για έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά
ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος και δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά.
7. Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως και την 31η.12.2021.
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Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη «Freedom Pass/Data» μέσω των Κ.Ε.Π.
1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του
«Freedom Pass/Data» μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από
πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης ενός εκ των εχόντων την
επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά
στοιχεία καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση του με τον Εμβολιασθέντα.
Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με
τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα
πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 1 και αιτείται
τη χορήγηση «Freedom Pass/Data» για τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που
υποδεικνύει ο έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.
2. H ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη του «Freedom Pass/Data»
δύναται να πραγματοποιείται και από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του
έχοντος την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται
εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης
των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή
οδηγιών.
Άρθρο 3
Ενεργοποίηση του «Freedom Pass/Data» και ενημέρωση του αιτούντος
1. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, και εφόσον
επαληθευθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, η συνδρομή των νομίμων
προϋποθέσεων χορήγησης του «Freedom Pass/Data», ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας,
στον οποίο θα χορηγηθεί το «Freedom Pass/Data», διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα
μέσω της Εφαρμογής στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικά και
μόνο για τους σκοπούς ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», τηρουμένων των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
2. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιεί για τον δηλωθέντα αριθμό κινητής
τηλεφωνίας το «Freedom Pass/Data». Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή εάν: α) ο
δηλωθείς αριθμός κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκει ή είναι προσωρινά ή οριστικά
φραγμένος ή δεν είναι ενεργός στον συγκεκριμένο πάροχο, β) έχει ήδη ενεργοποιηθεί
πακέτο δεδομένων «Freedom Pass/Data» για τον ίδιο αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή γ)
είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το «Freedom Pass/Data» στο συγκεκριμένο αριθμό
κινητής τηλεφωνίας για τεχνικούς ή λοιπούς συναφείς λόγους. Στις περιπτώσεις που η
ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για διαφορετικό
αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή για τον ίδιο αριθμό σε περίπτωση που ο λόγος μη
ενεργοποίησης αρθεί.
3. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας: α) αποστέλλει γραπτό μήνυμα (sms) στον
δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη
χορήγηση του «Freedom Pass/Data», σχετικά με την αποδοχή της αίτησης και τον
ακριβή χρόνο ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data» και β) ενημερώνει την Κ.τ.Π.
Μ.Α.Ε. σχετικά με την ενεργοποίηση του «Freedom Pass/ Data». Η Εφαρμογή
ενημερώνει τον αιτούντα για τον λόγο για τον οποίο η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή.
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4. Το «Freedom Pass/Data» παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια πέντε (5) μηνών
από την ενεργοποίησή του και μπορεί να καταναλωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους κάθε παρόχου. Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου
ή μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το «Freedom Pass/ Data»
απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση του «Freedom Pass/Data», η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμβάσει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει
ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του
«Freedom Pass/Data» έπειτα από την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού
από την πλευρά του προς την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ
και λοιποί φόροι/τέλη), σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σύμβαση που θα
συναφθεί με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η πληρωμή αφορά στην κάλυψη της
αξίας του «Freedom Pass/ Data», θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη
πραγματοποιθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή των παρόχων κινητής
τηλεφωνίας, ούτε χορήγηση ενίσχυσης προς αυτούς (παρόχους).
Άρθρο 4
Προστασία προσωπικών δεδομένων - τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της Εφαρμογής ορίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων,
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119)
(Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137).
2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό της Εφαρμογής, με
αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων, που καταχωρίζονται στην
ως άνω Εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο
αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της Εφαρμογής, ως εκτελών την
επεξεργασία για λογαριασμό της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό,
την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων
δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε
άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις
της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων περιλαμβάνει, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην Εφαρμογή,
συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους
σκοπούς της χορήγησης του «Freedom Pass/ Data» σύμφωνα με το άρθρο 137 του
ν. 4831/2021 και την παρούσα.
4. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2)
ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
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Άρθρο 5
Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του «Freedom Pass/Data», δεν θεωρείται
απαραίτητη η λήψη αυτοτελούς απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.,
στην περίπτωση της αυτόματης έγκρισης/απόρριψης αίτησης δικαιούχων και της
ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», που πραγματοποιούνται, μέσω της
Εφαρμογής, κατ’ εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. μπορεί να εκδίδει, όταν κρίνεται αναγκαίο, περαιτέρω
ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της
παρούσας. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω του help desk
της παρ. 3 του άρθρου 2 και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν
μεμονωμένες αιτήσεις) θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.
3. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση της παρούσας καθώς
εντάσσεται στα μέτρα ανάσχεσης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι
διαδικασίες υλοποίησης των αναγκαίων βασικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, που
θα διενεργηθούν από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής εκκινεί στις 11.10.2021.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1604. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ.Π.οικ.4410 της 7/11.10.2021 «Έγκριση Πρόσθετης - πράξης Τροποποίηση
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως Δωρεοδόχου και του
“ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σ.
ΩΝΑΣΗΣ”
(ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION), που εδρεύει
στο Λιχτενστάιν, Heilikreuz 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αντώνη Παπαδημητρίου και την
Γραμματέα του Δ.Σ. Μαριάννα Μόσχου, στη συνέχεια αναφερόμενο ως
“Δωρητής” για την δημιουργία και διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων
εντύπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού για την
προβολή των μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού» (Β’ 4691)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1050/20.03.2020 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περ. ιστ’ της παρ. 1
του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α’ 248)» (Β’ 942).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού
και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
(Α’ 181).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. Την υπό στοιχεία 339/26.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Την υπό στοιχεία Β2α, Β1α/οικ. 48540/30.07.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία
από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας και των εποπετυόμενων φορέων
11. Την ανάγκη έγκρισης με κοινή υπουργική απόφαση της ανωτέρω σύμβασης
δωρεάς, προκειμένου να πληρωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή
απαλλαγής από ΦΠΑ για την εν λόγω σύμβαση δωρεάς, αποφασίζουμε:
Σε συνέχεια της έγκρισης της από 27/1/2021 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από: 1) τον
Υπουργό Yγείας, Αθανάσιο Πλεύρη, 2) τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, και 3) τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για την Φορολογική
Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία, Απόστολο Βεσυρόπουλο και του
1)«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ΑLEXANDER
S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION), που εδρεύει στο Λιχτενστάιν,
Heilikreuz 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. Αντώνη Παπαδημητρίου και την Γραμματέα του Δ.Σ. Μαριάννα
Μόσχου, στη συνέχεια αναφερόμενο ως ο «Δωρητής» ή «Ίδρυμα», και 2) της εταιρείας
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με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ», με το
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευρυδάμαντος
& Γαλαξία 2), με ΑΦΜ 099731160 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ
122001701000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στη συνέχεια αναφερόμενη ως η
«ΑΡΙΟΝΑ» ή ο «Φορέας Υλοποίησης», προέκυψε η ανάγκη να αυξηθεί ο
προϋπολογισμός της δωρεάς.
Η εν λόγω από 8/7/2021 πρόσθετη - πράξη τροποποίηση σύμβασης δωρεάς αφορά
την δωρεά του κόστους για την δημιουργία και διαμόρφωση των ενημερωτικών
μηνυμάτων εντύπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού για την
προβολή των μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, προϋπολογισμού
επιπλέον ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) ευρώ. Εγκρίνουμε την
από 8/7/2021 πρόσθετη πράξη - τροποποίηση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»
(ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION) και της εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ», με το
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.», προϋπολογισμού ποσού τριακοσίων πενήντα
χιλιάδων ευρώ (€350.000) ευρώ.
----------.---------1604. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Z1/127000 της
7/12.10.2021 «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.)» (Β’ 4715)
----------.---------1605. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
1400/280052 της 11/12.10.2021 «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 15-07-2016, σ. 1) και του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-072016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες
χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β’ 1549)» (Β΄ 4733)
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
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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
προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (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
(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) 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).
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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 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 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) 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. 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005
και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (L 347),
ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 την
παρ. 3 του άρθρου 45 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),
ια) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου
2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα,
λόγω της πανδημίας COVID-19 (L 205),
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ιβ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής, της 28ης
Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 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 31),
ιγ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/374 της Επιτροπής, της 27ης
Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα,
λόγω της πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 (L 72),
ιδ) (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 και (ΕΕ) υπ’ αρ.
1388/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής τους και άλλες σχετικές προσαρμογές
(L 414),
ιε) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/725 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2021,
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
υπ’ αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 180/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ)
2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) υπ’ αρ. 615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368 όσον αφορά
ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής (L 155).
3. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
5. Τον 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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αρ. 491/62337/19 κοινής 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 15-07-2016,
σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της
15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β’ 1549).
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β) Της υπ’ αρ. 976/148727/19 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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) 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 2019 - 2023 (Β’ 1549)» (Β’ 2554).
γ) Της υπ’ αρ. 782/181320/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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) 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 2019-2023 (Β’ 1549)» (Β’ 2936).
δ) Της υπ’ αρ. 1227/273026/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).
ε) Της υπ’ αρ. 383/96445/21 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 491/62337/27-3-2019 κοινής 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) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της
15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023" (Β’ 1549)» (Β’ 1458).
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. 1132/229931/30.8.2021 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της 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 της παρούσας 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 κοινής 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:
1. Η περ. α’του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ομάδα Ι: Η.Π.Α., Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο.».
2. Το κριτήριο 2 του Πίνακα του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«
2

Οργανισμοί Δημοσίου
δικαίου,

ΥΨΗΛΗ

15 (*)

15%

Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις του κλάδου,
Επαγγελματικές
οργανώσεις,
Οργανώσεις
οινοπαραγωγών,
Ενώσεις οργανώσεων
οινοπαραγωγών,
Προσωρινές ή μόνιμες
ενώσεις δύο ή
περισσότερων παραγωγών
».
3. Η παρ. 5 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5α και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/592, για τις αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 και το
αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις προώθησης
οίνων σε τρίτες χώρες αποτελεί το 70% της επιλέξιμης δαπάνης, κατά παρέκκλιση από
την 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.».
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4. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το οικονομικό έτος 2021, οι δικαιούχοι της στήριξης έχουν την δυνατότητα, σε
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, να
αποσύρουν την αίτηση στήριξης προγράμματος προώθησης και μετά την υπογραφή
της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 25.».
5. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν δικαιούχος συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης για την εφαρμογή του
προγράμματος προώθησης, συνάπτει σύμβαση μαζί του, αντίγραφο της οποίας
αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, πριν την υπογραφή της
σύμβασης της παρ. 1. Αν ο δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιεί διεθνείς διαγωνισμούς
για την επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1, ο δικαιούχος
διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης με τον οργανισμό εκτέλεσης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στη σύμβαση δικαιούχου-οργανισμού εκτέλεσης προβλέπονται ρητά ποινικές ρήτρες,
για την περίπτωση αθέτησης των όρων της καθώς και η υποχρέωση εκ μέρους του
οργανισμού εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο
δικαιούχος. Αν ο οργανισμός εκτέλεσης χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την
εκτέλεση δράσεων που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του οργανισμού και του
δικαιούχου, συνάπτει σύμβαση μαζί τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στη
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Στη σύμβαση αυτή προβλέπεται η
υποχρέωση εκ μέρους του υπεργολάβου να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που
υπόκειται και ο οργανισμός εκτέλεσης. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.».
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν ο δικαιούχος δεν επιλέξει οργανισμό εκτέλεσης άλλα μόνο υπεργολάβο ή
υπεργολάβους, αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και
στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίγραφα των συμβάσεων με αυτούς εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση».
γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις παράτασης προγραμμάτων, οι συμβάσεις με τους οργανισμούς
εκτέλεσης ή τους υπεργολάβους ανανεώνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την
παράταση του προγράμματος και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προώθησης
Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός των προθεσμιών των παρ. 2 και 3.».
6. Στην περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν υποβάλλονται αντίγραφα τιμολογίων όταν ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει την
πρόθεσή του για υποβολή Πιστοποιητικού για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ),
σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, με εξαίρεση όταν
απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.».
7. Στο άρθρο 23 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
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«5. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση
από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149
και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι
δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την
πανδημία COVID-19, να πραγματοποιούν έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των
δράσεων των προγραμμάτων προώθησης, αλλαγές, χωρίς προηγούμενη έγκριση, υπό
την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα οποιουδήποτε
μέρους της δράσης και των συνολικών στόχων της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκριθείσας στήριξης. Οι δικαιούχοι
κοινοποιούν τις αλλαγές αυτές στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 της
παρούσας, το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο
χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή.
6. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση
από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149
και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι
δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την
πανδημία COVID-19, να προτείνουν αλλαγές οι οποίες τροποποιούν τον στόχο της
συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται
έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων προώθησης
και ότι τυχόν εν εξελίξει επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής
δράσης έχουν ολοκληρωθεί. Για τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση
στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, το αργότερο τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία
αφορά η αλλαγή. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η αρμόδια αρχή
ενημερώνει τον αιτούντα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασης. Για την υλοποίηση των
αλλαγών αυτών απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του
ΥΠΑΑΤ και η ισχύς τους ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιημένης
σύμβασης.
Αντίγραφο της τροποποιημένης σύμβασης αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.».
8. Το άρθρο 24 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη
στον τόπο υλοποίησης της δράσης και αφορά στην ορθή εκτέλεση των δράσεων, όπως
αυτές προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του δικαιούχου.
Διενεργείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή από εκπροσώπους του κατά περίπτωση
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου
Εξωτερικών για τις περιπτώσεις δράσεων σε τρίτη χώρα. Οι δικαιούχοι ενημερώνουν
εγγράφως τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της δράσης ή των υποκείμενων αυτής
ενεργειών, για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν, όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα. Για τις δράσεις που
πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα, ο δικαιούχος ενημερώνει συγχρόνως και τα κατά
περίπτωση Γραφεία ΟΕΥ αποστέλλοντας αναλυτική περιγραφή δράσης/ενεργειών
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σύμφωνα με την σύμβαση του με το ΥΠΑΑΤ. Η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται
σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 20% των εγκεκριμένων προγραμμάτων και σε
ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των εκδηλώσεων ανά χώρα-στόχο και ανά
έτος εγκεκριμένου προγράμματος. Για τα προγράμματα με εγκεκριμένο αριθμό
εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό (100) εκδηλώσεις, ανά χώρα - στόχο και ανά έτος,
διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε τουλάχιστον είκοσι (20) εκδηλώσεις. Για τα
προγράμματα με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από είκοσι (20)
εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο
των εκδηλώσεων. Μετά την επιτόπια επίσκεψη συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του παραρτήματος VI του άρθρου 26, η οποία διαβιβάζεται στην
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Σε περίπτωση ευρημάτων, η
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ενημερώνει τον δικαιούχο δίνοντας του
τη δυνατότητα να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών.
Για το οικονομικό έτος 2019-2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η επιτόπια
επίσκεψη πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 5% του συνόλου των
εκδηλώσεων ανά χώρα - στόχο εγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση
προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό εκδηλώσεις
ανά χώρα - στόχο, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε τουλάχιστον 5 εκδηλώσεις. Σε
περίπτωση προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από 5
εκδηλώσεις ανά χώρα - στόχο, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των
εκδηλώσεων.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ο αριθμός των ανωτέρω εκδηλώσεων ανά
χώρα-στόχο εγκεκριμένου προγράμματος επί των οποίων διενεργείται επιτόπια
επίσκεψη, δύναται να μειωθεί από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.»
β) Η περ α’ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της
επιλεξιμότητας των δαπανών διενεργούνται πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής
και διεξάγονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου
ή/και του οργανισμού εκτέλεσης ή/και του υπεργολάβου στον οποίο έχει ανατεθεί η
εκτέλεση της δράσης προώθησης ή μέρη αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται στην
εξέταση των υποβληθέντων τιμολογίων και δικαιολογητικών με αντιπαραβολή τους
προς τα λογιστικά βιβλία και, κατά περίπτωση, προς άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Το
ποσοστό του δείγματος ελέγχου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτήσεων
πληρωμής, που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1150 και σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των ποσοτήτων που καλύπτονται από
τη στήριξη (άρθρο 32 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150).
Οι δράσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να
προσκομίσουν ΠΟΚ ελέγχονται συστηματικά επιτόπου τουλάχιστον μία φορά πριν από
την τελική πληρωμή (άρθρο 32 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150) και δεν
περιλαμβάνονται στον πληθυσμό για την επιλογή του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο
34 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.
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Οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον το
30% των επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση ευρημάτων ή ασυμφωνιών ο έλεγχος
πραγματοποιείται στο 100% της αίτησης πληρωμής.
Για το οικονομικό έτος 2019-2020 οι επιτόπιοι έλεγχοι αντικαθίστανται από
περαιτέρω διοικητικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/532, με τη χρήση όλων των πρόσφορων
ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα αρχεία.
Για το οικονομικό έτος 2021 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/725, όταν λόγω των μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 η αρμόδια αρχή της παρούσας δεν είναι σε
θέση να διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους, αυτοί αντικαθίστανται από άλλα είδη
ελέγχων, όπως φωτογραφίες που φέρουν ημερομηνία, διοικητικούς ελέγχους (μέσω
πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα
αρχεία) ή βιντεοδιασκέψεις με τους δικαιούχους, βάσει των οποίων διασφαλίζεται η
εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας δαπανών.».
9. Το άρθρο 25 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που
καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε
αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της
δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι
καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν
λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. ι’ του
άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι
εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’
όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση
στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε,
η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και
επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις
ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους
ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη
διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την
παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο
δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η
αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου
(παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την
αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που
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ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη
καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η
οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του
άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/374).».
β) Προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όταν μια αλλαγή σε ήδη εγκριθείσα δράση έχει
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 της παρούσας, καταβάλλεται
στήριξη για τις επιμέρους ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω
δράσης, αν οι εν λόγω ενέργειες έχουν υλοποιηθεί πλήρως και υποβληθεί σε
διοικητικούς και, κατά περίπτωση, σε επιτόπιους ελέγχους.».
10. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στο Υπόδειγμα 1 (β) του Παραρτήματος ΙΙΙ το κριτήριο 2 του δεύτερου Πίνακα
αντικαθίσταται ως εξής:
«
2

Οργανισμοί Δημοσίου δικαίου,
Επαγγελματικές Οργανώσεις,
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του
κλάδου,
Οργανώσεις οινοπαραγωγών,
Ενώσεις οργανώσεων
οινοπαραγωγών,
Προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή
περισσότερων παραγωγών (15
βαθμοί)
Οργανώσεις οινοπαραγωγών,
Ενώσεις οργανώσεων
οινοπαραγωγών,
Προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή
περισσότερων παραγωγών και
Επαγγελματικές οργανώσεις που
αποτελούνται μόνο από νέους
δικαιούχους (40 βαθμοί)

».
β) Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Υποδείγματος σύμβασης του Παραρτήματος IV
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που
καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε
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αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της
δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι
καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν
λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. ι’ του
άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι
εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’
όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση
στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε,
η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και
επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις
ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους
ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη
διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την
παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο
δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η
αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου
(παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την
αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη
καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η
οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του
άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).».
γ) Στο Παράρτημα V προστίθεται Υπόδειγμα 10 «Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές
Καταστάσεις» (ΠΟΚ) ως ακολούθως:
«Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ)
Προς;
- [Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση]
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Εμείς, [πλήρης επωνυμία της εταιρείας/του οργανισμού λογιστικού ελέγχου], με έδρα
[πλήρης διεύθυνση/ πόλη/χώρα], που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος
πιστοποιητικού ελέγχου από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου],
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πιστοποιούμε δια του παρόντος
ότι:
1. Διενεργήσαμε έλεγχο όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στον «Πίνακα
Δαπανών - Έγκριση Πληρωμής Περιόδου Από …. Έως … (Υποδ. 8)» (οικονομική
κατάσταση 1) και στην «Αναλυτική Κατάσταση Πραγματοποιηθεισών Δαπανών
(Υποδ. 9)» (οικονομική κατάσταση 2) του [όνομα του δικαιούχου] («δικαιούχος»), οι
οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό ελέγχου και πρέπει να υποβληθούν
στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει βάσει της από [συμπληρώνεται η
ημερομηνία υπογραφής] υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ. — και αφορούν
στο κόστος για την ακόλουθη περίοδο υλοποίησης των δράσεων: [συμπληρώνεται η
περίοδος].
2. Επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά
πρότυπα λογιστικού ελέγχου σε συμμόρφωση με τους δεοντολογικούς κανόνες και με
βάση τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ. και του
παραρτήματός της αναφορικά με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του δικαιούχου.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις εξετάστηκαν και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι [του
συνόλου][[X]%] των δικαιολογητικών εγγράφων και των λογιστικών εγγραφών
διενεργήθηκαν1 , προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη βεβαιότητα ότι, κατά την άποψή
μας και βάσει του ελέγχου που διενεργούμε,
- οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό
ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
- είναι πραγματικές·
- καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
- προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
υπογραφείσας σύμβασης ·
- καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του
παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
- ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
- δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της
υπ’ αρ. 491/62337/27-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
- προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη·
- τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται
από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
- τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
- οι εμπορικές εκπτώσεις για τους οίνους που προωθούνται ή άλλες δαπάνες που
θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό
- οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων

1

Όταν χρησιμοποιείται δειγματοληψία: η τεχνική δειγματοληψίας πρέπει να επεξηγείται στην έκθεση ελέγχου και

τα δείγματα που υπόκεινται σε έλεγχο θα πρέπει να κοινοποιούνται στην έκθεση.

388

- οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων·
- η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η
καταχώριση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
- χρεωστικούς τόκους·
- επισφαλείς απαιτήσεις
- συναλλαγματικές απώλειες·
- τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το
κράτος μέλος·
- υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
- εκπεστέο ΦΠΑ·
- ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
- δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο
δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
- δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που
αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της
επιχορήγησης)·
- δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων
ή οργανισμών της ΕΕ·
- οι λογιστικές διαδικασίες του δικαιούχου είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς
κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και καθιστούν δυνατή
την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της
δράσης που καλύπτεται από την επιχορήγηση με τη συνολική κατάσταση των
λογαριασμών που αφορούν τη συνολική δραστηριότητά του.
[Ωστόσο, η ελεγκτική μας γνώμη περιέχει επιφύλαξη για:
- δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
- έσοδα ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
που κατά την άποψή μας δεν συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες.]
4. Διαθέτουμε τα απαιτούμενα προσόντα/Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να
παραδώσουμε το παρόν πιστοποιητικό ελέγχου [(για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε
προσάρτημα του παρόντος πιστοποιητικού - έκθεση ευρημάτων)].
5. Ο αποδέκτης (δικαιούχος) κατέβαλε τίμημα [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός]) για το παρόν
πιστοποιητικό ελέγχου. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες (δηλαδή,
πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς (υλοποίησης των δράσεων) και
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. ]. [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Οι δαπάνες αυτές δεν
έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική κατάσταση.]
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα
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Συνημμένα: Έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές
πρότυπο ελέγχου στο οποίο βασίζεται το παρόν πιστοποιητικό
Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή
Προς;
- [Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση] Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Με την παρούσα έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα του ελέγχου που
διενεργήσαμε με βάση την από (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ μας σύμβαση
ανάθεσης και αφορά στην εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν
συνταχθεί από (πλήρης επωνυμία του δικαιούχου) στο πλαίσιο της από (ημερομηνία)
υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της
προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες {Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149 της
Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής και της υπ’ αρ.
491/62337/27.03.2019 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει}.
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο
ελέγχου.
Ο έλεγχος των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών που εκτελέσαμε προβλέπονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ καθώς και στα άρθρα 6
και 7 της υπ’ αρ. 491/62337/27-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, και έχουν
καταγραφεί στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί από (επωνυμία
του δικαιούχου) και συνοψίζονται ως ακολούθως:
- οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό
ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
- είναι πραγματικές·
- καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
- προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
υπογραφείσας σύμβασης
- καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του
παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
- ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
- δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της
υπ’ αρ. 491/62337/27.03.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
- προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη
- τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται
από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
- τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
- οι εμπορικές εκπτώσεις για τους οίνους που προωθούνται ή άλλες δαπάνες που
θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό
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- οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων
- οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων·
- η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η
καταχώριση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
- χρεωστικούς τόκους·
- επισφαλείς απαιτήσεις·
- συναλλαγματικές απώλειες·
- τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το
κράτος μέλος·
- υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
- εκπεστέο ΦΠΑ·
- ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
- δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο
δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
- δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που
αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της
επιχορήγησης)·
- δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων
ή οργανισμών της ΕΕ·
Συμπεράσματα Ελέγχου
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα.».
11. Η παρ. 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ένταξη δικαιούχων στο καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης είναι δυνατή
έως 30.6.2023 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 και το άρθρο 52 του ανωτέρω
κανονισμού. Για την ένταξη δικαιούχων μετά την ημερομηνία αυτή, θα απαιτηθεί νέα
διαδικασία γνωστοποίησης/κοινοποίησης καθεστώτος βάσει του ισχύοντος τότε
νομικού πλαισίου.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1606. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
1401/280064 της 11/12.10.2021 «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)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης απόφασης, βλ. σχόλιο
κάτω από την υ.α. 1228/273091/2020 «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), ανωτ. αριθ. 796.
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
(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 20142020. 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).
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ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.
4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 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) αριθ. 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) 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).
η) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου
2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα,
λόγω της πανδημίας COVID- 19 (L 205).
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θ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου
2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 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 31).
ι) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/374 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου
2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω
της πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1149 (L 72).
ια) (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 702/2014, (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1388/2014
όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής τους και άλλες σχετικές προσαρμογές (L 414).
ιβ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/725 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2021,
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ)
2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) αριθ. 615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368 όσον αφορά
ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής (L 155).
3. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
5. Τον 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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αρ. 1387/231285/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ.
1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 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)
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β) Της υπ’ αρ. 891/211496/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ.
1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 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’ 3231)
γ) Της υπ’ αρ. 1228/273091/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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)
δ) Της υπ’ αρ. 42/10017/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).
9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία 1131/229929/30.8.2021 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).
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 της παρούσας 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:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής απόφασης (Β’ 3838)
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Η υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως
ακολούθως:
1. Η περ. α’ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ομάδα Ι: Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5α και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/592, για τις αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 και το
αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, 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.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το οικονομικό έτος 2021, οι δικαιούχοι της στήριξης έχουν την δυνατότητα, σε
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, να
αποσύρουν την αίτηση στήριξης προγράμματος ενημέρωσης και μετά την υπογραφή
της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 25.».
4. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν δικαιούχος συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης για την εφαρμογή του
προγράμματος ενημέρωσης, συνάπτει σύμβαση μαζί του, αντίγραφο της οποίας
αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, πριν την υπογραφή της
σύμβασης της παρ. 1. Αν ο δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιεί διεθνείς διαγωνισμούς
για την επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1, ο δικαιούχος
διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης με τον οργανισμό εκτέλεσης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στη σύμβαση δικαιούχου-οργανισμού εκτέλεσης προβλέπονται ρητά ποινικές ρήτρες,
για την περίπτωση αθέτησης των όρων της, καθώς και η υποχρέωση εκ μέρους του
οργανισμού εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο
δικαιούχος. Αν ο οργανισμός εκτέλεσης χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την
εκτέλεση δράσεων που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του οργανισμού και του
δικαιούχου, συνάπτει σύμβαση μαζί τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στη
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Στη σύμβαση αυτή προβλέπεται η
υποχρέωση εκ μέρους του υπεργολάβου να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που
υπόκειται και ο οργανισμός εκτέλεσης. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.».
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν ο δικαιούχος δεν επιλέξει οργανισμό εκτέλεσης άλλα μόνο υπεργολάβο ή
υπεργολάβους, αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και
στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίγραφα των συμβάσεων με αυτούς εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.»
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γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις παράτασης προγραμμάτων, οι συμβάσεις με τους οργανισμούς
εκτέλεσης ή τους υπεργολάβους ανανεώνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την
παράταση του προγράμματος και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προώθησης
Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός των προθεσμιών των παρ. 2 και 3.».
5. Στην περ. δ’ της παρ. 2. του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν υποβάλλονται αντίγραφα τιμολογίων όταν ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει την
πρόθεσή του για υποβολή Πιστοποιητικού για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ),
σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, με εξαίρεση όταν
απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.».
6. Στο άρθρο 23 προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:
«4. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση
από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149
και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι
δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την
πανδημία COVID-19, να πραγματοποιούν έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των
δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης, αλλαγές, χωρίς προηγούμενη έγκριση, υπό
την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα οποιουδήποτε
μέρους της δράσης και των συνολικών στόχων της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκριθείσας στήριξης. Οι δικαιούχοι
κοινοποιούν τις αλλαγές αυτές στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 της παρούσας, το
αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης
της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή.
5. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση
από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149
και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι
δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την
πανδημία COVID-19, να προτείνουν αλλαγές οι οποίες τροποποιούν τον στόχο της
συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται
έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης
και ότι τυχόν εν εξελίξει επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής
δράσης έχουν ολοκληρωθεί. Για τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση,
στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας το αργότερο τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία
αφορά η αλλαγή. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η αρμόδια αρχή
ενημερώνει τον αιτούντα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασης. Για την υλοποίηση των
αλλαγών αυτών απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του
ΥΠΑΑΤ και η ισχύς τους ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιημένης
σύμβασης. Αντίγραφο της τροποποιημένης σύμβασης αποστέλλεται στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.».
7. Το άρθρο 24 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
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«6. Η επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη
στον τόπο υλοποίησης της δράσης και αφορά στην ορθή εκτέλεση των δράσεων, όπως
αυτές προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του δικαιούχου.
Διενεργείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή από εκπροσώπους του κατά περίπτωση
αρμόδιου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου
Εξωτερικών για τις περιπτώσεις δράσεων εκτός Ελλάδος. Οι δικαιούχοι ενημερώνουν
εγγράφως τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της δράσης ή των υποκείμενων αυτής
ενεργειών, για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν, όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα. Για τις δράσεις που
πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, ο δικαιούχος ενημερώνει συγχρόνως και τα κατά
περίπτωση αρμόδια Γραφεία ΟΕΥ, αποστέλλοντας αναλυτική περιγραφή
δράσης/ενεργειών σύμφωνα με την σύμβασή του με το ΥΠΑΑΤ. Η επιτόπια επίσκεψη
πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 20% των εγκεκριμένων
προγραμμάτων και σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των εκδηλώσεων ανά
χώρα-στόχο και ανά έτος εγκεκριμένου προγράμματος. Για τα προγράμματα με
εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό (100) εκδηλώσεις, ανά χώραστόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε τουλάχιστον είκοσι (20)
εκδηλώσεις. Για τα προγράμματα με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από
είκοσι (20) εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη
στο σύνολο των εκδηλώσεων. Μετά την επιτόπια επίσκεψη συντάσσεται έκθεση
σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος VI του άρθρου 26, η οποία διαβιβάζεται
στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Σε περίπτωση ευρημάτων, η
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, ενημερώνει τον δικαιούχο δίνοντάς
του τη δυνατότητα να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ο αριθμός των ανωτέρω εκδηλώσεων ανά
χώρα-στόχο εγκεκριμένου προγράμματος επί των οποίων διενεργείται επιτόπια
επίσκεψη, δύναται να μειωθεί από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.»
β) Η περ α’ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της
επιλεξιμότητας των δαπανών διενεργούνται πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής
και διεξάγονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου
ή/και του οργανισμού εκτέλεσης ή/και του υπεργολάβου στον οποίο έχει ανατεθεί η
εκτέλεση της δράσης ενημέρωσης ή μέρη αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται στην
εξέταση των υποβληθέντων τιμολογίων και δικαιολογητικών με αντιπαραβολή τους
προς τα λογιστικά βιβλία και, κατά περίπτωση, προς άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Το
ποσοστό του δείγματος ελέγχου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτήσεων
πληρωμής, που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1150 και σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των ποσοτήτων που καλύπτονται από
τη στήριξη (άρθρο 32 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150).
Οι δράσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να
προσκομίσουν ΠΟΚ ελέγχονται συστηματικά επιτόπου τουλάχιστον μία φορά πριν από
την τελική πληρωμή (άρθρο 32 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150) και δεν
περιλαμβάνονται στον πληθυσμό για την επιλογή του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο
34 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.
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Οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον το
30% των επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση ευρημάτων ή ασυμφωνιών ο έλεγχος
πραγματοποιείται στο 100% της αίτησης πληρωμής.
Για το οικονομικό έτος 2021 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/725, όταν λόγω των μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 η αρμόδια αρχή της παρούσας δεν είναι σε
θέση να διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους, αυτοί αντικαθίστανται από άλλα είδη
ελέγχων, όπως φωτογραφίες που φέρουν ημερομηνία, διοικητικούς ελέγχους (μέσω
πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα
αρχεία) ή βιντεοδιασκέψεις με τους δικαιούχους, βάσει των οποίων διασφαλίζεται η
εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας δαπανών.».
8. Το άρθρο 25 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 7 αντικαθίστανται ως εξής:
«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που
καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε
αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της
δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι
καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν
λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. θ’ του
άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι
εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’
όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση
στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε,
η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και
επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις
ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους
ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη
διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την
παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο
δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η
αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου
(παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την
αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη
καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η
οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του
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άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).»
β) Προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2020/884, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όταν μια αλλαγή σε ήδη εγκριθείσα δράση έχει
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 της παρούσας, καταβάλλεται
στήριξη για τις επιμέρους ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω
δράσης, αν οι εν λόγω ενέργειες έχουν υλοποιηθεί πλήρως και υποβληθεί σε
διοικητικούς και, κατά περίπτωση, σε επιτόπιους ελέγχους.».
9. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Υποδείγματος σύμβασης του Παραρτήματος IV
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που
καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε
αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της
δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι
καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν
λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. θ’ του
άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι
εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’
όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση
στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε,
η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και
επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις
ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους
ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη
διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την
παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο
δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η
αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου
(παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την
αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη
καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η
οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του
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άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).»
β) Στο Παράρτημα V προστίθεται Υπόδειγμα 10 «Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές
Καταστάσεις» (ΠΟΚ) ως ακολούθως:
«Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ)
Προς;
- [Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση]
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Εμείς, [πλήρης επωνυμία της εταιρείας/του οργανισμού λογιστικού ελέγχου], με έδρα
[πλήρης διεύθυνση/ πόλη/χώρα], που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος
πιστοποιητικού ελέγχου από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου],
πιστοποιούμε δια του παρόντος
ότι:
1. Διενεργήσαμε έλεγχο όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στον «Πίνακα
Δαπανών - Έγκριση Πληρωμής Περιόδου Από …. Έως … (Υποδ. 8)» (οικονομική
κατάσταση 1) και στην «Αναλυτική Κατάσταση Πραγματοποιηθεισών Δαπανών
(Υποδ. 9)» (οικονομική κατάσταση 2) του [όνομα του δικαιούχου] («δικαιούχος»), οι
οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό ελέγχου και πρέπει να υποβληθούν
στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει βάσει της από
[συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής] υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ.
— και αφορούν στο κόστος για την ακόλουθη περίοδο υλοποίησης των δράσεων:
[συμπληρώνεται η περίοδος ].
2. Επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά
πρότυπα λογιστικού ελέγχου σε συμμόρφωση με τους δεοντολογικούς κανόνες και με
βάση τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ. και του
παραρτήματός της αναφορικά με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του δικαιούχου.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις εξετάστηκαν και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι [του
συνόλου][[X]%] των δικαιολογητικών εγγράφων και των λογιστικών εγγραφών
διενεργήθηκαν2 , προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη βεβαιότητα ότι, κατά την άποψη
και βάσει του ελέγχου που διενεργούμε,
- οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό
ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
- είναι πραγματικές·
- καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
- προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
υπογραφείσας σύμβασης

Όταν χρησιμοποιείται δειγματοληψία: η τεχνική δειγματοληψίας πρέπει να επεξηγείται στην έκθεση
ελέγχου και τα δείγματα που υπόκεινται σε έλεγχο θα πρέπει να κοινοποιούνται στην έκθεση.
2
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- καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του
παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
- ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
- δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της
υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
- προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη·
- τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται
από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
- τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
- οι εμπορικές εκπτώσεις ή άλλες δαπάνες που θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον
παραγωγό
- οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων
- οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων·
- η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η
καταχώρηση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
- χρεωστικούς τόκους
- επισφαλείς απαιτήσεις·
- συναλλαγματικές απώλειες·
- τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το
κράτος μέλος·
- υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες
- εκπεστέο ΦΠΑ·
- ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
- δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο
δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
- δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που
αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της
επιχορήγησης)·
- δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων
ή οργανισμών της ΕΕ·
- οι λογιστικές διαδικασίες του δικαιούχου είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς
κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και καθιστούν δυνατή
την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της
δράσης που καλύπτεται από την επιχορήγηση με τη συνολική κατάσταση των
λογαριασμών που αφορούν τη συνολική δραστηριότητά του.
[Ωστόσο, η ελεγκτική γνώμη περιέχει επιφύλαξη για:
- δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
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- έσοδα ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR που κατά την άποψη δεν
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες.]
4. Διαθέτουμε τα απαιτούμενα προσόντα/Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να
παραδώσουμε το παρόν πιστοποιητικό ελέγχου [(για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε
προσάρτημα του παρόντος πιστοποιητικού - έκθεση ευρημάτων)].
5. Ο αποδέκτης (δικαιούχος) κατέβαλε τίμημα [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός]) για το παρόν
πιστοποιητικό ελέγχου. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες (δηλαδή,
πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς (υλοποίησης των δράσεων) και
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. ]. [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Οι δαπάνες αυτές δεν
έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική κατάσταση.]
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα
Συνημμένα: Έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές
πρότυπο ελέγχου στο οποίο βασίζεται το παρόν πιστοποιητικό
Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή
Προς;
- [Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση]
Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Με την παρούσα έκθεση θέτουμε υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου που
διενεργήσαμε με βάση την από (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ σύμβαση ανάθεσης
και αφορά στην εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί από
(πλήρης επωνυμία του δικαιούχου) στο πλαίσιο της από (ημερομηνία) υπογραφείσας
σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα
κράτη μέλη {Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής και του
εκτελεστικού Καν (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής και της υπ’ αρ.
1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης}.
Η εργασία διενεργήθηκε σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο
ελέγχου.
Ο έλεγχος των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών που εκτελέσαμε προβλέπονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ, καθώς και στα άρθρα 6
και 7 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, και έχουν
καταγραφεί στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί από (επωνυμία
του δικαιούχου) και συνοψίζονται ως ακολούθως:
- οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό
ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
- είναι πραγματικές·
- καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
- προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
υπογραφείσας σύμβασης
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- καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του
παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
- ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
- δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της
υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
- προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη·
- τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται
από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
- τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
- οι εμπορικές εκπτώσεις για τους οίνους που προωθούνται ή άλλες δαπάνες που
θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό
- οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων
- οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων
- η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η
καταχώρηση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
- χρεωστικούς τόκους·
- επισφαλείς απαιτήσεις·
- συναλλαγματικές απώλειες·
- τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το
κράτος μέλος·
- υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
- εκπεστέο ΦΠΑ·
- ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
- δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο
δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
- δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που
αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της
επιχορήγησης)·
- δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων
ή οργανισμών της ΕΕ·
Συμπεράσματα Ελέγχου:
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα
10. Η παρ. 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ένταξη δικαιούχων στο καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης είναι δυνατή
έως 30.6.2023 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 και το άρθρο 52 του ανωτέρω
κανονισμού. Για την ένταξη δικαιούχων μετά την ημερομηνία αυτή, θα απαιτηθεί νέα
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διαδικασία γνωστοποίησης/κοινοποίησης καθεστώτος βάσει του ισχύοντος τότε
νομικού πλαισίου.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1607. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4842 της 13/13.10.2021 «Ταχεία πολιτική δίκη,
προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της
πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 190)
…
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
…
Άρθρο 96
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των
δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1
προστίθενται οι λέξεις «Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167),» η ημερομηνία «1η.10.2021» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «1η.1.2022» και στο δεύτερο εδάφιο η φράση «κατά τη δημοσίευση του
παρόντος» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «την 1η.11.2020», γ) στην παρ. 6 οι
ημερομηνίες «1η.10.2021» και «1.11.2020» αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες
«1η.1.2022» και «30.9.2021», αντίστοιχα, δ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 97Α
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)
1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017
(Α’ 167), από την 1η.1.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται
στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).
Στους δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ την 1η.11.2020, συστήνεται σε επίπεδο
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Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη
η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134).
2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται
τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό,
έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης-πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει,
αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή
ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η
ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται στο
σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας
Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου,
συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
β) Στην κατά την περ. α’ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο
προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την
επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και εκδίδει
πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση
Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι
αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής
συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από
τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που
εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των
πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017
(Α’ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των
ΥΔΟΜ σε όλους τους δήμους της Χώρας από 1ης.1.2022. Εφόσον έως την 30ή.9.2021,
δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση
της παρ. 2 ή, εόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β’ της παρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το
παρόν άρθρο καταργείται.».
2. Το παρόν ισχύει από τις 30.9.2021.
Άρθρο 97
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Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο
υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν.
4700/2020
1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127): α) στις παρ. 2, 3, 4 και 5 η ημερομηνία
«1η.10.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η
ημερομηνία «30.9.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2021», γ) στην
παρ. 4 η ημερομηνία «1.11.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.2.2022», δ)
στην παρ. 5 διαγράφεται η περ. α) και οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376
διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του
παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.1.2022. Μέχρι τις 31.12.2021
συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.
3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να
ισχύει.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.1.2022, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της
παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση
από τον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη.
Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν στο
πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.12.2021, εκτελούνται από
τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.1.2022 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής
υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των
φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
από τους ενδιαφερομένους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της
σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 1η.2.2022. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που
καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη,
παραμένουν στα αρχεία τους.
5. Από την 1η.1.2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.».
2. Το παρόν ισχύει από 30.9.2021.
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.
4611/2019 και στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291
του ν. 4738/2020
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(Τροποποιείται ως προς τον μήνα καταβολής των δόσεων και ως προς την καταληκτική
ημερομηνία καταβολής τους το δεύτερο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
(Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854, το δεύτερο εδ. της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ως προς την
παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων και ως προς την καταληκτική
ημερομηνία καταβολής τους και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 100
Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί
από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4714/2020 (Α΄
148), ανωτ. αριθ. 572)
Άρθρο 101
Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020
(Τροποποιείται το τρίτο εδ. της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020 (Α΄
148), ανωτ. αριθ. 572, ως προς το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη
καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο
καταβολής της συνεισφοράς και η παρ. 1 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 102
Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του
ν. 4790/2021
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021(Α΄ 48), ανωτ.
αριθ. 1214, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 3
του ίδιου άρθρου και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).
Άρθρο 103
Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021
(Τροποποιείται το τρίτο εδ. της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 (Α΄
48), ανωτ. αριθ. 1214, ως προς το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη
καταβολή, στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο
καταβολής της συνεισφοράς και η περ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
…
Άρθρο 108
Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
(Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο ένατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
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…
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 120
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιμέρους διατάξεις του.
Η ισχύς του Μέρους Α’ και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει την
1η.1.2022.
----------.---------1608. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.
9058 Διεκπ. 6417 της 11/14.10.2021 «Έγκριση συνέχισης λειτουργίας
προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών για τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων»
(Β’ 4754)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος
Κοινοβουλευτικό, Α΄ 106/1987),
2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 17, της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20, του
άρθρου 97, της παρ. 1 του άρθρου 99, της περ. ιζ΄ της παρ. 2 ου άρθρου 125 και του
άρθρου 164ΣΤ, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β΄, Α΄ 51/1997),
3. την υπ’ αρ. 2/43210/0022/10.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1679) του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών,
4. τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59), όπως ισχύει,
5. την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών για την
επιμόρφωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων,
6. το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό της Βουλής, στον
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση στον Α.Λ.Ε. 2420909001 καθώς και στον ειδικό φορέα
1003-501-0000000, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων της Βουλής των
Ελλήνων, τη συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος εκμάθησης των μελών της
Βουλής των Ελλήνων, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και
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Ισπανική για την Γ΄ Σύνοδο της ΙΗ΄ Περιόδου της Βουλής, καθώς και για τη διάρκεια
λειτουργίας του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής. Το πρόγραμμα
διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων με τη συμβολή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο υποδεικνύει το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τα μαθήματα ξένων γλωσσών των μελών της Βουλής των Ελλήνων θα διεξάγονται
στο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11, 2ος όροφος, κτήριο της Βουλής των Ελλήνων
ή και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι ειδικές
συνθήκες που ανάγονται στην πανδημία του COVID-19. Οι πραγματοποιούμενες ώρες
διδασκαλίας θα καταγράφονται, κατά μήνα, από το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης και θα
βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής των Ελλήνων.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής ανατίθενται σχετικά καθήκοντα
στο ως άνω υποδεικνυόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα πάντοτε με τις
ανάγκες του προγράμματος, και καθορίζεται ο τρόπος καταβολής της σχετικής ωριαίας
αποζημίωσης, έτσι όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αρ. 12458/8264/19.12.2013
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικής Υποστηρίξεως της
Βουλής.
Τυχόν λεπτομέρειες για τη λειτουργία του προγράμματος θα ρυθμίζονται με νεότερες
αποφάσεις μας.
----------.---------1609. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64014 της 14/14.10.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4756)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
65630 της 21/21.10.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4883), κατωτ. αριθ. 1614, δυνάμει της
παρ. 2 του άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3
του ιδίου άρθρου εβδόμου)
----------.----------
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1610. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1228 της 5/14.10.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)” (Β΄ 2149)» (Β’ 4758)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 94),
1.2. των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
1.3. του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α΄ 248),
1.4. του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
1.5. της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης /
Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014),
1.6. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης» (Β΄ 2743).
3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/ 6.10.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).
4. Το από 1.7.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «Σωματείου
Επιχειρήσεων Πάρκινγκ Περιοχής Αεροδρομίων» προς το Υπουργείο Οικονομικών
και τη σχετική εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας.
5. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών,
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

411

6. Την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επικαιροποίησης της Εθνικής
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 2149),
τροποποιείται ως κάτωθι:
Άρθρο 1
Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.
Προστίθεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

52.21.24.06 Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

412

