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Το παρόν Παράρτημα εντάσσεται στην «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας
κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων" που εκπονείται από το Τμήμα Διοικητικών
Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο Παράρτημα καταγράφονται σε χρονολογική σειρά οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί
ανά Υπουργείο και άπτονται ζητημάτων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων.
Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης για την εκπόνηση του Παραρτήματος είναι το
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από το οποίο καταγράφηκαν ανά Υπουργείο τα έγγραφα
που έχουν αναρτηθεί στο σημείο: ΄΄Τύποι Πράξεων΄΄→΄΄Εγκύκλιοι΄΄. Για τη
διευκόλυνση των χρηστών του Παραρτήματος, αναφέρεται ο Αριθμός Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ) για κάθε καταγεγραμμένη εγκύκλιο και υπάρχει σε υπερσύνδεσμος
προς το σημείο ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Στην τρέχουσα έκδοση, πλην
των εγκυκλίων που σχετίζονται με θέματα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, έχουν προστεθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο εγκύκλιοι
γενικότερου ενδιαφέροντος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΔΑ:ΨΗΨΦ4653ΠΓ – 3ΡΣ,13/3/2020,«Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 13849/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού», του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις», των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
AΔΑ: 9ΛΒ64653ΠΓ – 9ΩΛ,16/3/2020,«Διεξαγωγή εκλογών και θητεία Δ.Σ. των
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) στο πλαίσιο των μέτρων κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ: 6ΗΨΥ4653ΠΓ – ΔΓ8 ,4/5/2020, «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν.
4061/2012, όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των
άρθρων 39 και 43 του ν.4673/2020 (A΄52)»
ΑΔΑ:6ΝΝΗ4653ΠΓ-6ΘΕ,03/02/2022,
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΔΑ:6ΧΔΣ46ΜΤΛΡ – ΧΟΚ,27/3/2020, «ΔΗΜΟΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Διευκρινίσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των
λαϊκών αγορών της παρ.9 του άρθρου 2 του ν.4497/2017 , που εμπεριέχουν μετακίνηση
από Περιφέρεια σε Περιφέρεια , σε όλη την Επικράτεια από την Δευτέρα 23 Μαρτίου
2020 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και
λοιπές ρυθμίσεις»
ΑΔΑ:6Δ9ΤΩ - Ι9Ξ ,7/4/2020, «Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:ΨΓ0Η46ΜΤΛΡ – ΙΤΝ,09/4/2020,«Ενημέρωση Δημοσίων Υπηρεσιών και
Οργανισμών σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535, η οποία
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2018 (ΦΕΚ
151/τ.Α/21.08.2018) «για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα
των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας
των πληροφοριών»
ΑΔΑ: 692Α46ΜΤΛΡ – ΕΞΕ,09/4/2020,«Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση
πώλησης εφημερίδων στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, τη
δήλωση αποθεμάτων κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές ρυθμίσεις»
ΑΔΑ:ΩΡΙΦ46ΜΤΛΡ – 5ΡΞ,25/5/2020,«Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ,01/10/2020,«Διευκρινιστικές
ερμηνευτικές
οδηγίες
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)»
ΑΔΑ:6Μ8846ΜΤΛΡ-728,15/10/2020,«Διευκρινίσεις για τους κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450- 11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4484»
ΑΔΑ:Ω78246ΜΤΛΡ-ΛΩΑ,16/10/2020,«Διευκρινίσεις για τους κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στην ΠΕ Κοζάνης, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Αριθμ.
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Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4566 για υπηρεσίες που
δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες»
ΑΔΑ:6Μ2Ο46ΜΤΛΡ-384,04/11/2020,«Διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που
ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 και 69919 02.11.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις Β’ 4829 και
4831»
ΑΔΑ:6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ3,13/11/2020, «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του
Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(ΠΣΣΕΗΣ)»
ΑΔΑ:ΨΤΑ546ΜΤΛΡ-Β89,02/04/2021,«Αποστολή προτάσεων για έκδοση αρχικών
Προγραμμάτων (ΣΑ) Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων και ΠεριφερειώνΥπενθύμιση Προθεσμίας»
ΑΔΑ:6ΟΔΧ46ΜΤΛΡ-ΧΞΦ,06/04/2021,«Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή
λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό το καθεστώς, υποκατάστημα εντός
πολυκαταστήματος (shop in a shop), στις περιοχές που εντάσσονται στο
επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας
σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση
Β΄1308»
ΑΔΑ:ΡΠΗ146ΜΤΛΡ-Α17,19/04/2021,«Ενημέρωση προσαρμογών στο ΠΣΣΕΗΣ,
σύμφωνα προς τις διατάξεις της 5ης τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΔ1446ΜΤΛΡ-5ΜΒ,29/06/2021, «Εγκύκλιος για τη διευκρίνιση του σημείου 11
της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ με στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.39842/26-6-2021, σχετικά
με τη δυνατότητα λειτουργίας εσωτερικών χώρων που αφορούν αποκλειστικά στην
επίδειξη εκθεμάτων σε επισκέπτες με τη μορφή μουσείου φυσικής ιστορίας η
ενυδρείου»
ΑΔΑ:ΨΤΦΡ46ΜΤΛΡ-8ΤΝ,27/07/2021, «Οδηγίες προς τους φορείς που εμπλέκονται
στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2021-2025»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΔΑ:Ψ5ΖΨΩ- 4ΟΟ,18/3/2020, «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των
εποπτευομένων από αυτό φορέων»
ΑΔΑ:6Δ9ΤΩ - Ι9Ξ ,7/4/2020, «Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ,29/3/2021,«Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Δικαστικής
Φερεγγυότητας»
ΑΔΑ:6ΧΝΠΩ-69Β,21/09/2021, «Οδηγίες για τη διαδικασία παροχής μεταφραστικών
υπηρεσιών»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ:6ΗΥΓ6-Μ0Φ ,21 /4/2020, «Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)»
ΑΔΑ:ΨΞ6Φ6-92Ω,31/8/2020, «Πρόσκληση επιτυχόντων στη ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-21»
ΑΔΑ:9Ρ3Π6-ΡΞΛ,31/8/2020, «Πρόσκληση επιτυχόντων στη ΣΑΝ Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-21»
ΑΔΑ:ΨΟΩΧ6-ΗΨΞ,31/8/2020, «Πρόσκληση Στρατεύσιμων 2020 Γ’/ΕΣΣΟ»
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ΑΔΑ:6Γ7Μ6-Λ3Β,03/9/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6ΕΛ76-ΓΛΨ,03/9/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΩΕΝΩ6-ΡΧΦ,01/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6ΙΤ86-ΤΦ7,01/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:Ψ2ΥΩ6-8Τ2,09/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Ελλήνων Εξωτερικού Έτους 2020 (Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ)»
ΑΔΑ:6Ν3Φ6-Ρ64,10/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6Ν3Φ6-Ρ64,10/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:9Ι476-Ζ4Χ,14/10/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΨΩ2Ν6-Γ3Δ,17/10/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:9Ω596-ΟΔ6,20/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΨΗΝΨ6-3ΜΡ,26/10/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6ΓΟΦ6-Ο5Φ,02 /11/2020, «Πρόσκληση Επιτυχόντων στη ΣΣΑΣ Ακαδηµαϊκού
Έτους 2020-21»
ΑΔΑ:ΩΑΗ56-ΠΣΧ,06/11/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6ΘΑ66-ΝΕΡ,11/11/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:9ΗΩΩ6-407,13/11/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:6ΔΨ56-ΟΛ6,16/11/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΨΙΧ46-ΔΗ2,19/11/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:9ΞΚ06-Α70,01/12/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣMY (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΩΙΣΔ6-Α39,08/12/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:Ψ4ΨΑ6-7Κ5,14/12/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση
Επιτυχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:Ψ3Ι86-ΜΨ1,16/12/2020, «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΑΔΑ:ΩΕΧΡ6-ΣΩΛ,24/12/2020,«Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση
Επιλαχόντων Έτους 2020)»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΔΑ:ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ - 4Ε9,12/3/2020, «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID – 19»
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ΑΔΑ:Ψ93146ΜΤΛΚ–44Ο,13/7/2020, «Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85)»
ΑΔΑ:ΩΗΔ746ΜΤΛΚ – Τ1Τ ,15/7/2020, «Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας
φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊου COVID – 19»
ΑΔΑ: 9ΙΧΨ46ΜΤΛΚ – Θ6Χ ,17/7/2020, «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με
αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13- 06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ 2274)»
ΑΔΑ: 9Ν6Φ46ΜΤΛΚ – ΘΨΔ ,17/7/2020, «Διευκρινίσεις για την διαδικασία ένταξης
στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού
σκοπού , για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 , προκειμένου για εργαζόμενους και
εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως ασθένειας, μητρότητας ή εξάμηνη
ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 34 του ν.4690/2020(Α’104)»
ΑΔΑ:64ΔΔ46ΜΤΛΚ – 7Θ0,24/7/2020,«Πρόσθετοι
όροι υλοποίησης των
προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α .
39278/1823/25.7.2018 “Eπιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (B’
3001) όπως ισχύει , καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας
και ασφάλειας στην εργασία , στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της
διασποράς του κορωνοϊου SARS COV – 2»
ΑΔΑ:ΩΗΘΜ46ΜΤΛΚ-4Ο3,06/8/2020,«Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση
επιδόματος ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα
αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των εκτάκτων μέτρων της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:ΩΨΧΘ46ΜΤΛΚ-Ζ7Α,13/8/2020, «Αναστολή επισκεπτηρίου σε δομές κλειστής
φροντίδας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες»
ΑΔΑ:Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΚ - ΚΩΧ ,10/09/2020, «Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ, έναντι του κορωναϊού
COVID – 19»
ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ - ΧΒΧ ,10/9/2020, «Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών
δομών ανοικτής φροντίδας : Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)
, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) , Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»
ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ - Α3Ε ,16/09/2020, «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των
άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική
παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση»
ΑΔΑ:6ΖΣΖ46ΜΤΛΚ - 5ΚΟ ,21/9/2020,«Τήρηση των οδηγιών λειτουργίας του
ΕΟΔΥ από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και κατάρτιση
εξατομικευμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας»
ΑΔΑ:6ΗΒΞ46ΜΤΛΚ-ΛΑΑ,24/9/2020, «Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των
δομών παιδικής προστασίας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΗΧΘ46ΜΤΛΚ-ΥΥ4,01/10/2020,«Χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού σε
περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των
παιδιών, καθώς και τμημάτων αυτών λόγω κρούσματος κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:9ΒΦΜ46ΜΤΛΚ-2Ο1,05/10/2020, «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικές
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παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω
των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»
ΑΔΑ:641546ΜΤΛΚ-Ξ4Ε,03/11/2020,«Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των
προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α.
39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας" (Β’
3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας
και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της
διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2»
ΑΔΑ:ΨΙΝΕ46ΜΤΛΚ-ΩΡΛ,09/11/2020,«Αναστολή
Λειτουργίας
Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:9Λ6Δ46ΜΤΛΚ-Η41,12/11/2020,«Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε
περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας παιδιώνΣυστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ’οίκον περιορισμού του
παιδιού»
ΑΔΑ:ΨΟ3Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ,17/11/2020,«Συμπληρωματικές
Οδηγίες
επί
της
Εγκυκλίου με θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών
ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΩΤΑΞ46ΜΤΛΚ-Ο6Η,30/11/2020,«Αναστολή
Λειτουργίας
Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»
ΑΔΑ:ΨΜ8Σ46ΜΤΛΚ-29Τ,02/12/2020,«Οδηγίες για τη χορήγηση της εξάμηνης
ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε σχέση με την ετήσια κανονική άδεια
στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής λόγω των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»
ΑΔΑ:97ΘΗ46ΜΤΛΚ-ΖΛΙ,07/12/2020,«Αναστολή
Λειτουργίας
Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»
ΑΔΑ:Ψ87Ψ46ΜΤΛΚ-ΕΞΧ,09/12/2020,«Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 102/2020
(ΦΕΚΑ΄244/07.12.2020):
«Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2
000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροπ
οποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 26
2/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020»
ΑΔΑ:67Ε346ΜΤΛΚ-Β0Ξ,14/12/2020,«Αναστολή
Λειτουργίας
Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»
ΑΔΑ:6Η0Ψ46ΜΤΛΚ-Ν4Δ,21/12/2020, «Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων»
ΑΔΑ:ΨΒΘΒ46ΜΤΛΚ-ΦΑΓ,08/01/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
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(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΩΞΠΝ46ΜΤΛΚ-ΕΝ5,18/01/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:95ΙΝ46ΜΤΛΚ-ΓΨΚ,25/01/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:659Ξ46ΜΤΛΚ-Κ02,26/01/2021, «Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου
1 του Κεφ. Α και επί των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ.
49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β 5391),
όπως ισχύει.»
ΑΔΑ:ΡΒΡ446ΜΤΛΚ-ΧΟΗ,29/01/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:6Δ2Ο46ΜΤΛΚ-Ζ4Υ,05/02/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΩΞΞΘ46ΜΤΛΚ-ΩΛ6,10/02/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΨΛΠΗ46ΜΤΛΚ-ΟΘΩ,15/02/2021,«Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε
ειδικές περιπτώσεις»
ΑΔΑ:ΡΡΖ046ΜΤΛΚ-Ω26,26/02/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΩΗΘΔ46ΜΤΛΚ-02Ι,05/03/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:6ΧΩ146ΜΤΛΚ-ΛΦΩ,11/03/2021, « Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το
2021 »
ΑΔΑ:ΩΞΚ446ΜΤΛΚ-8ΟΘ,12/03/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:97ΒΨ46ΜΤΛΚ-57Ο,26/03/2021,«Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των
προγραμμάτων επιμόρφωσης για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ,που πληρούν τις
προϋποθέσεις να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 131784/20.10.2003 (Β΄1624) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης
και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2»
ΑΔΑ:915Ω46ΜΤΛΚ-6ΑΙ,05/04/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
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(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:6Ω6Φ46ΜΤΛΚ-Ε9Γ,12/04/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΕΗΣ346ΜΤΛΚ-ΣΡ8,14/04/2021,«Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των
εργαζομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»
ΑΔΑ:Ψ08Β46ΜΤΛΚ-ΒΗΞ,19/04/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΨΑΧΦ46ΜΤΛΚ-Ν0Ο,22/04/2021,«Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την
περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα»
ΑΔΑ:ΩΣ2Φ46ΜΤΛΚ-ΟΛΥ,23/04/2021,«Διευκρινίσεις
επί
της
ΚΥΑ
με
αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18-4-2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (1588 Β΄)»
ΑΔΑ:ΩΘΩ346ΜΤΛΚ-ΨΝΧ,26/04/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας:Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:ΨΣΣΑ46ΜΤΛΚ-ΗΓΜ,27/04/2021, «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου
30 του ν.4670/2020 (Α΄43)-Μεταβολές στο άρθρο 34 του ν.4387/2016 για την
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ»
ΑΔΑ:6ΧΒΟ46ΜΤΛΚ-ΖΚ1,27/04/2021,«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της
ΚΥΑ με αριθμ.23102/477/12-6-2020 (Β2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
ΑΔΑ:ΨΦΦ646ΜΤΛΚ-ΟΑΙ,29/04/2021,«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4781/2021
(Α’31) για την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών,του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού,για τη ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις»
ΑΔΑ:ΩΝΨ846ΜΤΛΚ-ΤΣΓ,07/05/2021,«Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας:Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
ΑΔΑ:93ΦΓ46ΜΤΛΚ-1ΨΒ,11/05/2021,«Διαδικασία
μετάπτωσης
Προσωρινού
Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίλθαψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)»
ΑΔΑ:6ΚΥΖ46ΜΤΛΚ-ΦΞ8,01/06/2021,«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4798/2021
(ΦΕΚ Α’68)»
ΑΔΑ:6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333,30/07/2021,«Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των
εργαζομένων»
ΑΔΑ:68ΩΥ46ΜΤΛΚ-ΧΟ5,07/08/2021,«Για την αντιμετώπιση των έκτακτων
συνθηκών που δημιουργούνται, λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών, σε
δομές κοινωνικής φροντίδας»
ΑΔΑ:67ΚΓ46ΜΤΛΚ-Ξ2Ε,09/08/2021,«Συμπλήρωση οριοθέτησης πληγείσας από
φυσική καταστροφή περιοχής»
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ΑΔΑ:6ΛΨΙ46ΜΤΛΚ-ΜΞΧ,10/08/2021,«Ενθάρρυνση εμβολιασμού προσωπικού σε
δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ-Άμεση
αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού από 16.08.2021»
ΑΔΑ:ΨΞ4Η46ΜΤΛΚ-ΚΡΥ,12/08/2021, «Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική
καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Αττικής».
ΑΔΑ:6Ρ7Ρ46ΜΤΛΚ-ΠΒΞ,24/08/2021, «Οριοθέτηση πληγεισών από την φυσική
καταστροφή περιοχών»
ΑΔΑ:6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ,26/08/2021, «Διευκρινήσεις επί των άρθρων 91-95 του
ν.4808/2021 (Α’101), αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας»
ΑΔΑ:6ΖΚΥ46ΜΤΛΚ-Ξ8Ρ,06/09/2021, «Οδηγίες αναφορικά με τη μετάπτωση
Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)»
ΑΔΑ:ΩΣ6446ΜΤΛΚ-Χ2Μ,14/09/2021, «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021
(Α’160) : ‘Αρθρο 77 – Σχετικά με τη χορήγηση παροχών σε χρήμα – Τροποποίηση του
άρθρου 32 του ν.4387/2016»
ΑΔΑ:ΩΑΙΞ46ΜΤΛΚ-Φ35,17/09/2021,
«Υποχρεωτικός
εμβολιασμός
φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:6ΘΑ646ΜΤΛΚ-ΡΥΚ,30/09/2021, «Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021».
«Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019)
και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους»
(135 A’) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Α 163/09.09.2021 και Α
171/25.09.2021)»
ΑΔΑ:9Γ9Λ46ΜΤΛΚ-ΖΦΜ,03/10/2021, «Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική
καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
ΑΔΑ:ΨΤΗΚ46ΜΤΛΚ-7ΝΤ,11/10/2021, «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021
(Α’160) και άλλες διατάξεις»
AΔΑ:6ΩΜΣ46ΜΤΛΚ-ΗΧΥ,13/10/2021, «Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας
από φυσική καταστροφή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας ‘Εβρου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
ΑΔΑ:Ψ9ΙΓ46ΜΤΛΚ-ΥΞΒ,19/10/2021, «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική
καταστροφή περιοχών της Περιφέρειας Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης».
ΑΔΑ:Ω1ΨΜ46ΜΤΛΚ-ΛΙ7,20/12/2021, «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία
αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα»
ΑΔΑ:Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ,04/01/2022, «Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής
απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Eπιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για
θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄
κατηγορίας’’ (ΦΕΚ Β΄ 3001, ΑΔΑ:ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει»
ΑΔΑ:6Ζ1Χ46ΜΤΛΚ-Σ6Ψ,13/01/2022, «Εντασσόμενοι ΚΑΔ στη ρύθμιση των
διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4576/2020 (Α’235) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΑΔΑ:68ΓΤ46ΜΤΛΚ-3Λ9,14/01/2022, «Διευκρινήσεις επί του Μέρους Β΄ της
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β΄5393)»
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΔΑ:ΩΨ9Κ46ΜΤΛ6-9Φ0,10/3/2020,«Αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ για
τέσσερις (4) εβδομάδες»
ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ,12/3/2020, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό»
ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1,16/3/2020,«Επιπρόσθετα επείγοντα
μέτρα
για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:Ω7Ι446ΜΤΛ6 - 1ΞΙ,17/3/2020, «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020
και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες
συμβάσεις
που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με
αρ.πρωτ.Γρ.Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ)»
ΑΔΑ:ΩΧ8Γ46ΜΤΛ6 -50Z,18/3/2020,«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής
πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων
αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού - COVID 19»
ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6 - 0Ξ7,18/3/2020,«Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:6Δ8Ι46ΜΤΛ6 - 8ΞΩ,20/3/2020,«Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:6ΤΑΝ46ΜΤΛ6 - ΣΟ9,22/3/2020, «Λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού »
ΑΔΑ:6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ,23/3/2020,«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6 -5ΟΨ,Α.Π.: 20930/31/3/2020, «Ενημέρωση για την εφαρμογή
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊοϋ COVID - 19, αναφορικά με
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ - ΟΩΧ,2/4/2020,«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ: 6ΧΧΧ46ΜΤΛ6 – ΦΞΤ,8/4/2020, «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 75 / Α' / 30-3-2020)»
ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14,29/4/2020,«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ,08/5/2020,«Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας
των δημοσίων υπηρεσιών- Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ,18/5/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ,26/5/2020, «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου- Μέτρα
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ,29/5/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α,09/6/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιοτης ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
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ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ,30/6/2020,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6 – ΘΜΨ,29/7/2020,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6 – ΝΟΒ,17/8/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ,31/8/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:ΩΛΧ146ΜΤΛ6-0ΟΛ,10/9/2020, «Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14ης
Σεπτεμβρίου»
AΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ,20/9/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:ΨΑΕ046ΜΤΛ6-ΝΜΧ,21/9/2020, «Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών»
AΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0,22/9/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9,22/9/2020, «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και
λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα της εφαρμογής των
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού»
AΔΑ:9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ,25/9/2020, «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού
του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση
Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού»
AΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π,02/10/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ,13/10/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ,13/10/2020, «Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940»
AΔΑ:ΨΖ3Δ46ΜΤΛ6-ΜΚΑ,13/10/2020, «Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων
Εθνών»
AΔΑ:Ψ62Σ46ΜΤΛ6-Σ04,15/10/2020, «Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας
μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές
διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ»
AΔΑ:ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ,15/10/2020, «Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις
διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197) »
AΔΑ:9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952,19/10/2020, «Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο
πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»
AΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9,23/10/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:Ω3ΥΨ46ΜΤΛ6-ΞΚ1,23/10/2020, «Παροχή οδηγιών σχετικά με την παράταση
ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των διαβατηρίων Αλβανίας κατά τις
διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ) »
AΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η,03/11/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ,07/11/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
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AΔΑ:Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ,08/11/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-COVID-19»
AΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4,13/11/2020, «Ενημέρωση για την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό
της διάδοσης της πανδημίας»
AΔΑ:Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ,13/11/2020, «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των
περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του
Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30
Νοεμβρίου 2020»
AΔΑ:ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ,13/11/2020 , «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
AΔΑ:ΨΨΨ546ΜΤΛ6-6ΒΥ, 17/11/2020, «Εορτασμός ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων»
AΔΑ:Ω58Κ46ΜΤΛ6-ΡΡΥ, 20/11/2020, «Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης»
AΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1,30/11/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2,07/12/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0,11/12/2020, «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ.
160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και
της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες»
AΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ,14/12/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΩΓΡΣ46ΜΤΛ6-ΥΗΚ,18/12/2020, «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και
υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του
ΕΣΚ»
AΔΑ:9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ,11/01/2021, «Παράταση θητείας αιρετών μελών στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια»
AΔΑ:9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ,11/01/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1,20/01/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4,25/01/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1,01/02/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1,08/02/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4,11/02/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ,01/03/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0,08/03/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156,16/03/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
AΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ,23/03/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:95ΥΑ46ΜΤΛ6-5Ξ3,26/03/2021, «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης
για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας»

14

AΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ,29/03/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:9ΞΤΚ46ΜΤΛ6-76Φ,29/03/2021,«Ενημέρωση για αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του
Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»
ΑΔΑ:6ΙΞΕ46ΜΤΛ6-ΔΟ3,05/04/2021, «΄Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων
και λύση της υπαλληλικής σχέσης»
ΑΔΑ:ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3,05/04/2021,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ,08/04/2021,«Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο
πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)»
ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ,13/04/2021,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6ΩΧΟ46ΜΤΛ6-6ΩΤ,13/04/2021, «Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο»
ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ,20/04/2021,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ,23/04/2021, «Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου
κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)-2η
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ,23/04/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ,26/04/2021,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛ6-ΓΒΦ,29/04/2021, «Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της
Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού»
ΑΔΑ:94ΧΤ46ΜΤΛ6-ΖΨΕ,06/05/2021, «Αποστολή στοιχείων απεργίας»
ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ,10/05/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΩΖ5646ΜΤΛ6-ΑΥΧ,17/05/2021, «Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου»
ΑΔΑ:6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ,17/05/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ,24/05/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ,01/06/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ,08/06/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-47η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ,11/06/2021, «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α’
κύκλου 2021-Υποβολή αιτήσεων-3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ,14/06/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Εκλογές
αιρετών εκπροσώπων-Α’ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΕΣΚ»
ΑΔΑ:ΩΑΒΘ46ΜΤΛ6-89Π ,22/06/2021,«Ολοκλήρωση της
αξιολόγησης
του
προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση
εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων
αξιολόγησης»
ΑΔΑ:6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8,28/6/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -49η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
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ΑΔΑ:6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ,05/07/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -50η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18,13/07/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -51ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ,19/07/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -52ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9,28/07/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -53ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ,02/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -54ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6A0,09/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -55ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:94H846ΜΤΛ6-Γ4Τ,16/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ,23/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2,26/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
(58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7,30/08/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού»
ΑΔΑ:Ψ74Α46ΜΤΛ6-99Ξ,08/09/2021, «Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους
2021 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών»
ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε,13/09/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) –
Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με
την υποχρέωση εμβολιασμού.Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της
Υπηρεσίας μας (βλ.Παράρτημα).»
ΑΔΑ:ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ,16/09/2021, «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού
του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 – Διαδικασία
Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης
από τους Αξιολογητές – Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση
Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης»
ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6,20/09/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες
οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ.Παράρτημα).»
ΑΔΑ:Ω58Ο46ΜΤΛ6-63Γ,21/09/2021, «Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του
ΕΣΚ (ν.4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν.4829/2021 (Α’166)»
ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5,24/09/2021, «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών
οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας»
ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68,24/09/2021, «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και
εκτός της χώρας»
ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π,30/09/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.Σχετ.:Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες
της Υπηρεσίας μας (βλ.Παράρτημα)»
16

ΑΔΑ:ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ,08/10/2021, «Ν.4808/2021 «Για την Προστασία της
Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην
Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν.4830/2021 – Ρυθμίσεις
θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων»
ΑΔΑ:9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1,12/10/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ,13/10/2021, «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας,
πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο
Πολιτών».»
ΑΔΑ:64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7,19/10/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (64ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:ΨΣΥΓ46ΜΤΛ6-3ΡΗ,21/10/2021, «Παράταση της προθεσμίας παροχής
διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης
από όλους τους δήμους της χώρας»
ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8,25/10/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:67ΑΝ46ΜΤΛ6-ΕΧ9,27/10/2021, «Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω
Στόχων» για το έτος 2022. Ηλεκτρονική Εφαρμογή: www.stohothesia.gov.gr»
ΑΔΑ:6ΥΚ746ΜΤΛ6-3ΦΦ,02/11/2021, «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων
Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων»
ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ,08/11/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9,23/11/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ-Λ27,06/12/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:6ΕΓΑ46ΜΤΛ6-4ΕΝ,20/12/2021, «Γνωστοποίηση γνωμοδοτήσεων Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους»
ΑΔΑ:6ΚΧ646ΜΤΛ6-Ο2Α,22/12/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (69ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:ΩΦΘ346ΜΤΛ6-Ε43,30/12/2021, «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107
του ν.4876/2021 (Α΄251)»
ΑΔΑ:ΨΜ8Λ46ΜΤΛ6-6ΕΛ,30/12/2021, «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4873/2021
(Α΄248)»
ΑΔΑ:ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ,30/12/2021, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:ΨΙ2Λ46ΜΤΛ6-ΩΨ3,07/01/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ,17/01/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (72ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:95A546ΜΤΛ6-Γ3Κ,17/01/2022, «Ν.4795/2021. «Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και

17

άλλες διατάξεις για την δημόσια διοίκηση και τη τοπική αυτοδιοίηκηση» - Σύμβουλος
Ακεραιότητας»
ΑΔΑ:9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ,31/01/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ,07/02/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε,21/02/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΑΔΑ:66Π746ΜΤΛ6-Ν4Ε,14/03/2022, «Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821»
ΑΔΑ:ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ,18/04/2022, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΔΑ:ΡΩΟ046ΜΔΨΟ - 7ΗΝ ,20/3/2020, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID - 19 στις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
ΑΔΑ:Ρ9ΑΠ46ΜΔΨΟ-ΧΝΖ,13/5/2020,«Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των
Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής για το
διάστημα 18.5.2020-30.5.2020»
ΑΔΑ:ΨΘΟ946ΜΔΨΟ-ΤΔΥ,21/9/2020,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ.
9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
ΑΔΑ:9Π4Ξ46ΜΔΨΟ-Τ24,22/9/2020, «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
ΑΔΑ:9Λ6Υ46ΜΔΨΟ-ΙΕΜ,06/11/2020,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ.
9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
ΑΔΑ:ΩΛΚ046ΜΔΨΟ-ΧΤΩ,12/11/2020,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου»
ΑΔΑ:6ΡΞ346ΜΔΨΟ-ΚΜΓ,17/11/2020, «Διευκρινιστικές οδηγίες σε συνέχεια της υπ’
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών»
ΑΔΑ:ΩΜΡΥ46ΜΔΨΟ-Λ9Υ,22/02/2021,«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου»
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ΑΔΑ:91Ζ546ΜΔΨΟ-Μ2Β,12/11/2021, «Εφαρμογή διατάξεων του ν.4825/2021
(Α’157)»
ΑΔΑ:9ΞΞΥ46ΜΔΨΟ-ΔΩ4,17/11/2021, «Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4825/2021
(Α’157)»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ:ΨΖ1Ξ4653ΠΩ - ΕΟ1,16/3/2020, «Μέτρα Διευκόλυνσης Ευπαθών Ομάδων»
ΑΔΑ: 99ΔΓ4653ΠΩ - Β2Θ,16/3/2020, «Λειτουργία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ»
ΑΔΑ :ΨΒΒΑ4653ΠΩ – ΚΣΒ,26/3/2020, «Υποδείγματα Αιτήσεων και Βεβαιώσεων
Συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ ή / και καταγραφής / κατομέτρησης»
ΑΔΑ:Ω2Ι34653ΠΩ-ΙΩΧ,01/4/2020, «Παρατάσεις πιστοποιητικών πλοίων λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 »
ΑΔΑ:ΩΗΒ54653ΠΩ-4ΙΟ, 08/4/2020, «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:ΩΡΦΘ4653ΠΩ-ΗΚΑ ,11/5/2020, «Άρση περιορισμού λειτουργίας υπηρεσιών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
ΑΔΑ:6ΨΜΞ4653ΠΩ-1Ν1,17/6/2020, «Έλεγχοι σε πλοία εν πλω για την αποτροπή
μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ,18/6/2020, «Έλεγχοι σε πλοία εν πλω για την αποτροπή
μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19- δημιουργία μπλοκ
παραβάσεων»
ΑΔΑ: Ω6ΡΙ4653ΠΩ-ΡΦ8,02/9/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων ιδιωτών,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
ΑΔΑ:6ΚΟΦ4653ΠΩ-ΤΔΟ,08/9/2020,«Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων ,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:9ΡΠΗ4653ΠΩ-0ΦΥ,11/9/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέων εν ενεργεία
μόνιμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
ΑΔΑ:ΨΘΥΤ4653ΠΩ-8ΓΥ,08/10/2020,«Πρόσκληση
κατάταξης
οκτώ
(8)
Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
ΑΔΑ:ΨΚ0Υ4653ΠΩ-Ο7Φ,09/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) Επιλαχόντων,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:6ΥΑΗ4653ΠΩ-ΞΝΓ,14/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης ενός(1) Επιλαχόντα,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:ΩΗΓ34653ΠΩ-7ΚΗ,22/10/2020,«Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέου εν
ενεργεία μόνιμου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ. Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 20202021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.»
ΑΔΑ:ΩΗΓ34653ΠΩ-7ΚΗ,22/10/2020,«Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέου εν
ενεργεία μόνιμου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ. Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 20202021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.»
ΑΔΑ:6ΦΙΟ4653ΠΩ-ΥΒΟ,27/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) Επιλαχόντων,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:66Ρ54653ΠΩ-Γ1Β,29/10/2020,«Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.»
ΑΔΑ:Ψ28Ν4653ΠΩ-Φ0Ο,13/11/2020, «Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
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ΑΔΑ:ΨΨΗ54653ΠΩ-ΠΜΕ,16/11/2020, «Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:673Ε4653ΠΩ-0ΣΘ,16/11/2020, «Παροχή Διευκολύνσεων Γονέων-Στελεχών
Λ.Σ.-Ελ.Ακτ Λόγω Αναστολής Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων»
ΑΔΑ:ΩΡΜ04653ΠΩ-ΙΒΒ,26/11/2020, «Πρόσκληση κατάταξης μίας (1) Επιλαχούσας,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
ΑΔΑ:ΩΓΓ54653ΠΩ-69Λ,14/01/2021,«Πρόσκληση κατάταξης σαράντα πέντε (45)
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
επιτυχόντων διαγωνισμού κατάταξης έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος
μοριοδότησης των υποψηφίων»
ΑΔΑ:6ΞΔΝ4653ΠΩ-1Ε8,19/02/2021,«Πρόσκληση κατάταξης πέντε (5) Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., επιλαχόντων
διαγωνισμού κατάταξης έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των
υποψηφίων»
ΑΔΑ:6Γ284653ΠΩ-ΞΡΚ,17/08/2021, «Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 για την
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της Οδηγίας
2009/16/ΕΚ
ΑΔΑ:97354653ΠΩ-808,20/01/2022, «Ενέργειες Αρμόδια Εξουσιοδοτημένων
Οργάνων (Duly Authorized Officer/DAO) σύμφωνα με τον ISPS Code και τον ΕΚ
725/2004»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑ:ΨΚ7Ν46ΜΠ3Ζ - 9ΑΒ,23/3/2020,«Παράταση αναστολής λειτουργίας
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα
26.3.2020 έως και 10.4.2020»
ΑΔΑ:6ΣΣΩ46ΜΠ3Ζ - 00Γ,30/3/2020, «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»
ΑΔΑ:ΩΡΜΗ46ΜΠ3Ζ – ΧΥΖ,31/03/2020,«Παράταση καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του , κατόπιν
του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75
Α΄»
ΑΔΑ:9ΝΡΞΗ - Ε9Ρ,6/4/2020, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30 - 3 - 2020 (ΦΕΚ 75Α')
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»
ΑΔΑ:9ΨΤΚΗ-7ΒΘ,15/4/2020, «Διακριτή παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της
οικονομίας από τον COVID-19»
ΑΔΑ:6Θ2ΙΗ-ΛΣΕ,14/10/2020,«Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου
36 του ν.2459/1997»
ΑΔΑ:Ω1Σ7Η-ΞΡ2,29/10/2020, «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου
36 του ν.2459/1997»
ΑΔΑ:Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3,22/02/2021,«Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2021»
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ΑΔΑ:9O97H-Z6I,07/06/2021, «Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια
κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών»
ΑΔΑ:ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5,07/07/2021, «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Οικονομικού Έτους 2022»
ΑΔΑ:68ΙΘΗ-Π3Υ,28/09/2021, «Κατασχέσεις ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της
Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται
στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας»
ΑΔΑ:ΨΣΣΥΗ-Ε2Μ,08/12/2021, «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση
καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»
ΑΔΑ:67Υ2Η-Σ87,13/01/2022, «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας
Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων (ΓΔΔΕ)»
ΑΔΑ:ΩΖΑΓΗ-ΨΗΚ,17/01/2022, «Κοινοποίηση διατάξεων για την καταβολή
επιχορήγησης/χρηματοδότησης»
ΑΔΑ:ΨΧΠΥΗ-ΤΞΧ,15/02/2022, «Παροχή οδηγιών σχετικά με την καταβολή της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 και των άρθρων 56
και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημόσιου
Τομέα»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ:60ΨΨ46ΜΤΛΗ – ΑΓΟ,4/5/2020,«Γνωστοποίηση ΚΥΑ περί μετάβασης
εκπαιδευτικών από και προς την εργασία»
ΑΔΑ:ΨΜΝΦ4ΜΤΛΗ – Β3Ξ, 5/5/2020, «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης»
ΑΔΑ:ΩΤΖ346ΜΤΛΗ – ΚΚΤ,6/5/2020, «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΨΠ7046ΜΤΛΗ – 43Φ,11/5/2020, «Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του
τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90)»
ΑΔΑ:ΩΡΝ146ΜΤΛΗ – Γ4Π,18/5/2020,«Ενημέρωση για άδειες ιδιωτικών
εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού»
ΑΔΑ:Ω8ΖΩ46ΜΤΛΗ
-ΑΑΕ,18/5/2020,«Οδηγίες
για
παράδοση/παραλαβή
ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΑΔΑ:64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7,18/5/2020,«Συμπληρωματική
ενημέρωση
για
τον
καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 άδειες
εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ,29/5/2020, «Συμπληρωματική ενημέρωση για τις άδειες
εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΩΧ7546ΜΤΛΗ-2ΙΝ,09/6/2020,«Συμπλήρωση της Φ.152/66842/Α5/02-06-2020
(ΑΔΑ:ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020»
ΑΔΑ:9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ,03/7/2020,«Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες
εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
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ΑΔΑ:6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64,08/9/2020, «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και
μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:9ΣΣΗ46ΜΤΛΗ-Τ10,15/9/2020, «Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών
πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020/ Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των
επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020»
ΑΔΑ:ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ,22/9/2020,«Πρόσκληση
υποψήφιων
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησηςδήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης
(κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν
από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19
(άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021»
ΑΔΑ:ΩΥΟ246ΜΤΛΗ-Η4Σ,23/9/2020,«Πρόσκληση
υποψήφιων
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή
αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών
τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία
προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού
COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 20202021»
ΑΔΑ:9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ,08/10/2020, «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και
μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:6Μ5Ψ46ΜΤΛΗ-12Ζ,08/10/2020,«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών
Κλάδων Μουσικής (ΠΕ79 και ΤΕ16) για υποβολή αίτησης δήλωσης προτίμησης
Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης
(κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν
από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19
(άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021»
ΑΔΑ:ΨΒΥΞ46ΜΤΛΗ-5ΡΨ,14/10/2020,«Απόφαση
παροχής
σύγχρονης
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης τμήματος σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος Covid-19»
ΑΔΑ:ΨΦΡΒ46ΜΤΛΗ-ΗΘΕ,20/10/2020,«Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή
κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα
προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, που εφαρμόζονται στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»
ΑΔΑ:9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-717,29/10/2020,«Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη
λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)»
ΑΔΑ:6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ,29/10/2020, «Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών
κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
[άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021»
ΑΔΑ:6ΨΦ146ΜΤΛΗ-ΩΜΨ,06/11/2020,«Βεβαιώσεις κίνησης εκπαιδευτικών και
μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:91ΛΣ46ΜΤΛΗ-Δ65,10/11/2020,«Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την
εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών»
ΑΔΑ:Ω3Ω146ΜΤΛΗ-ΣΨΘ,16/11/2020, «Παραμονή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/
ΕΒΠ στις περιοχές υπηρέτησής τους»
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ΑΔΑ:ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗ-ΦΣΥ,18/11/2020,«Ενημέρωση
για
τις
προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ»
ΑΔΑ:6ΤΒ446ΜΤΛΗ-ΦΘ1,20/11/2020 , «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών,
γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)»
ΑΔΑ:6Ρ0Μ46ΜΤΛΗ-ΡΣΙ,23/11/2020,«Εγκύκλιες οδηγίες για την υποβολή
αιτημάτων παρεκκλίσεων στα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής που ακολουθούν το
ελληνικό πρόγραμμα σπουδών»
ΑΔΑ:Ψ8ΧΤ46ΜΤΛΗ-4ΞΛ,25/11/2020,«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22»
ΑΔΑ:9ΦΛ846ΜΤΛΗ-4ΟΧ,08/01/2021, «Πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID -19 για
εκπαιδευτικούς»
ΑΔΑ:ΨΜ2446ΜΤΛΗ-ΠΝ1,11/01/2021,«Πληροφορίες για την ανανέωση συμβάσεων
των προσληφθέντων ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για την
κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη
μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν.4722/2020
(ΦΕΚ 177 Α΄) και άμεση καταγραφή των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ»
ΑΔΑ:ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0,25/01/2021,«Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021»
ΑΔΑ:ΡΩ0Γ46ΜΤΛΗ-ΣΙ5,26/01/2021,«Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών
κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
[άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021»
ΑΔΑ:ΨΝ0Α46ΜΤΛΗ-ΧΧΚ,27/01/2021, «Λειτουργία της Task Force στο ΥΠΑΙΘ και
της Πλατφόρμας Δωρεάν Ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς/μαθητές άνω των 16
ετών»
ΑΔΑ:6ΤΘ046ΜΤΛΗ-ΒΛΧ,01/03/2021,«Πρόσληψη
αναπληρωτών
μειωμένου
ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα
Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21»
ΑΔΑ:9ΒΒ246ΜΤΛΗ-09Ρ,05/03/2021,«Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης Υποψηφίων
(Αποφοίτων Παλαιότερων Ετών) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επα.λ Έτους 2021.»
ΑΔΑ:6ΡΘΑ46ΜΤΛΗ-ΝΘΩ,05/03/2021,«Υποβολή
Αίτησης
-Δήλωσης
Για
Συμμετοχή Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γε.λ Έτους 2021 (Mόνο απόφοιτοι)»
ΑΔΑ:ΨΤΩΒ46ΜΤΛΗ-ΗΛΤ,12/03/2021,«Πρόσληψη
αναπληρωτών
μειωμένου
ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα
Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21»
ΑΔΑ:Ω0Κ946ΜΤΛΗ-2ΨΥ,18/03/2021,«Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του
μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές
εξετάσεις του έτους 2021»
ΑΔΑ:672Κ46ΜΤΛΗ-Ε1Ζ,30/03/2021,«Εμβολιασμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών με
αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα»
ΑΔΑ:6ΑΨ546ΜΤΛΗ-Β6Α,09/04/2021,«Ανανέωση συμβάσεων των προσληφθέντων
ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών
τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου
κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄)»
ΑΔΑ:ΨΞ2746ΜΤΛΗ-6Φ2,27/04/2021, «Επισημάνσεις επί του ειδικού πειθαρχικού
δικαίου μελών Δ.Ε.Π.»
ΑΔΑ:6ΤΗΘ46ΜΤΛΗ-1ΕΖ,28/04/2021,«Καθορισμός της Διαδικασίας και Ορισμός
των αρμοδίων οργάνων για τη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για
τους εργαζόμενους στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ»
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ΑΔΑ:Ω5ΞΔ46ΜΤΛΗ-ΨΚ1,14/06/2021,«Οργάνωση
και
τρόπος
διεξαγωγής
επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2021»
ΑΔΑ:ΩΦΦΥ46ΜΤΛΗ-2ΚΨ,05/10/2021, «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
ΑΔΑ:Ω8ΜΘΗ-ΒΘΓ,26/11/2021, «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και
απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2021»
ΑΔΑ:ΩΥΥ3Η-ΤΒΝ,26/11/2021, «Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού
2022 σε αναλυτικό επίπεδο»
ΑΔΑ:Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ,08/12/2021, «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη
λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν.4547/2018)»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ:Ω6ΗΞ4653Π8 – 4ΘΩ,26/3/2020, «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε.
για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020»
ΑΔΑ:9ΨΜ54653Π8 – ΥΥΥ,31/3/2020, «Παράταση προθεσμιών - Αναβολή των
καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και
εκλογικών διαδικασιών)»
ΑΔΑ:6E5A4653Π8 – 0ΔΡ,15/4/2020, «Νέες Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των
ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020»
ΑΔΑ:ΩΞΖΑ4653Π8 – ΖΘΚ,7/5/2020,«Παράταση προθεσμιών - Αναβολή των
καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και
εκλογικών διαδικασιών)»
ΑΔΑ:905Ο4653Π8-ΜΥΓ,17/6/2020,«Διευκρινίσεις σχετικά με τις ισχύουσες
προθεσμίες του άρθρου 13 του ΠΔ 126/86»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ:ΨΗΗΠ4653Π4 – Υ1Ζ,24/3/2020, «Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του
κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη
δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 5»
ΑΔΑ:6Ω2Γ4653Π4-Ζ7Π,31/3/2020, «Ακύρωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «τοποθέτησης αρμολογημάτων», για τις
ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και
επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού»
ΑΔΑ:6ΙΟ24653Π4-ΟΞΡ,27/4/2020, «Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με
τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία «Τοποθέτηση
Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση –
ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης,
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»
ΑΔΑ:6ΘΞ44653Π4-Ρ77,15/5/2020, «Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με
τον κ. Ι. Νταντή, σχετικά με την υπηρεσία αποκατάστασης ανατολικού προβλήτα
πρόσδεσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση24

Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης,
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»
ΑΔΑ:ΨΘΖ24653Π4-9ΨΓ,26/6/2020, «Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με
τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία «Τοποθέτηση
Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση –
ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης,
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»
ΑΔΑ:ΨΗΙ54653Π4-ΞΙΣ,23/7/2020, «Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με
τον κ. Ι. Νταντή, σχετικά με την υπηρεσία αποκατάστασης ανατολικού προβλήτα
πρόσδεσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση- ΑποκατάστασηΑνάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης,
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»
ΑΔΑ:Ω2624653Π4-Υ19,28/8/2020, «Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με
τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία «Τοποθέτηση
Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση –
ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης,
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»
ΑΔΑ:Ψ5Δ94653Π4-Ζ6Ο,26/1/2021, «Με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
προχώρησε πέρυσι στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του Οργανωτικού
Πλαισίου»
ΑΔΑ:ΨΥΨΝ4653Π4-ΠΒΣ,29/3/2021, «Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί
των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β΄ 1075) για τον καθορισμό του
πλαισίου, όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο
79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές
ομάδες.»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ:Ψ7Μ646ΜΤΛΒ – Δ3Δ,28/5/2020, «Παύση ισχύος της αριθ. 4856/20-03-2020
απόφασης της Διευθύντριας του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων με θέμα:
«Κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της
υγείας των υπαλλήλων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΛ465ΧΘΟ – ΑΑΠ,18/3/2020, «Περιορισμός Εισόδου Κοινού στις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού»
ΑΔΑ:ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ,17/6/2020,«Δημόσια Πρόσκληση προς Δικαιούχους και
Παρόχους Καταλυμάτων για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους» Ετους 2020.»
ΑΔΑ:619Β465ΧΘΟ-5ΣΙ,23/6/2020,«Πρώτη (Α) Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης
προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Ετους 2020.»
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ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ,02/7/2020,«Δεύτερη (Β) Τροποποίηση Δημόσιας
Πρόσκλησης προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για Υποβολή Αιτήσεων
Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» Έτους 2020.»
ΑΔΑ:ΩΝΨΛ465ΧΘΟ-ΥΔΦ,03/7/2020, «Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη Διεξαγωγή
Συνεδρίων»
ΑΔΑ:62Ο4465ΧΘΟ-174,07/7/2020, «Τρίτη (Γ) Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης
προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» Έτους 2020.»
ΑΔΑ:Ω23Ψ465ΧΘΟ-ΑΔΤ,17/11/2020,«Εγκύκλιος Σχετικά με τη διαδικασία
Αποζημίωσης των Δ.Χ.Σ.Λ. για το Χρονικό Διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020.»
ΑΔΑ:Ω9ΜΞ465ΧΘΟ-Δ9Ζ,18/11/2020,«Ορθή
Επανάληψη
της
με
Α.Π.17518/17.11.2020 Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαδικασία Αποζημίωσης των
Δ.Χ.Τ.Λ. για το Χρονικό Διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020.»
ΑΔΑ:ΩΤΙ6465ΧΘΟ-Ε72,26/11/2020,«Ορθή
Επανάληψη
της
με
Α.Π.17672/18.11.2020 Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαδικασία Αποζημίωσης των
Δ.Χ.Τ.Λ. για το Χρονικό Διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020.»
ΑΔΑ:ΨΟ3Α465ΧΘΟ-6ΕΗ,27/04/2021,«Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των
ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου σε τουριστικά καταλύματα»
ΑΔΑ:6ΟΔ6465ΧΘΟ-4ΑΜ,31/05/2021, «Δημόσια Πρόσκληση προς Παρόχους
Καταλυμάτων-Έκτη (Στ) Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης 9126/17.06.2020
προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» Έτους 2020»
ΑΔΑ:ΩΔ45465ΧΘΟ-ΛΟΔ,01/06/2021,«Δημόσια
Πρόσκληση
προς
η
Παρόχους/Τουριστικά Γραφεία-2 Τροποποίηση της με αρ.Πρωτ.15191/29.9.20
«Δημόσιας Πρόσκλησης» για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω
τουριστικών γραφείων όπως ισχύει»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ:64ΦΒ465ΦΥΟ - 2ΓΓ, 28/2/2020,«Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων
Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:ΨΟ28465ΦΥΟ - ΦΒ8,28/2/2020,«Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Τήρηση
Κανόνων Υγιεινής»
ΑΔΑ:Ω5ΖΨ465ΦΥΟ – Ξ7Η,9/3/2020,«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»
ΑΔΑ:ΩΚ40465ΦΥΟ - 5ΛΣ,11/3/2020, «Συστάσεις για την αποφυγή ταξιδιών ευπαθών
ομάδων»
ΑΔΑ:66ΣΧ465ΦΥΟ–ΙΞΟ,11/3/2020,«Μέτρα
κατά
της
διασποράς
του
κορωνοϊού SARS-COV-2 σε χώρους γυμναστηρίων»
ΑΔΑ:ΩΑΠΓ465ΦΥΟ - 2ΝΓ, 22/3/2020, «Σχετικά με την εφαρμογή του
τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας»
της από 20 - 3 -2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α')»
ΑΔΑ:ΩΘΟΑ465ΦΥΟ – ΕΡΖ,27/3/2020, «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου « Πρόσληψη Ιατρικού προσωπικού
άνευ ειδικότητας» της από 20 - 3 - 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68
Α')»
ΑΔΑ:9Θ2Ξ465ΦΥΟ - 39Δ,30/3/2020, «Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και
απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ύποπτου η
επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid – 19» 2) 3) 4) 5)»
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ΑΔΑ:ΨΟΨΕ465ΦΥΟ - 1Φ8 ,31/3/2020,«Μέτρα κατά της διασποράς του
κορωνοϊού SARS - COV -2 κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία , δοχεία , πλοία»
ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΥΟ - ΒΩ5,31/3/2020,«Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών
κατά την περίοδο πανδημίας από SARS - COV – 2»
ΑΔΑ: 6ΞΥ9465ΦΥΟ - Γ2Μ,1/4 /2020, «Γνωστοποίηση δημοσίευσης»
ΑΔΑ: 6ΠΖΕ465ΦΥΟ - 7ΞΛ,3/4/2020, «Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη
σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των
κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού»
ΑΔΑ: 6ΕΘΒ465ΦΥΟ – ΔΦΣ,3/4/2020, «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του
κορονοϊού SARS - COV - 2 στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων»
ΑΔΑ: ΨΥΖΠ465ΦΥΟ - Μ4Τ,7/4/2020, «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του
κορονοϊού SARS - COV - 2 στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων»
ΑΔΑ: 6Δ9ΤΩ - Ι9Ξ ,7/4/2020, «Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ - 3ΒΑ,7/5/2020,«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω
καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο
αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS - COV - 2 μετά την επιστροφή στις
Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
ΑΔΑ: 63ΞΕ465ΦΥΟ – ΕΣΟ,7/5/2020, «Μεταφορά σορών και τέφρας θανόντων από
COVID-19»
ΑΔΑ:6ΟΝΜ465ΦΥΟ - 5ΜΛ,15/5/2020,«Δυνατότητα εργαστηριακής διερεύνησης
του ιού SARS - COV - 2 σε ανεπεξέργαστα αστικά λύματα στα δίκτυα αποχέτευσης»
ΑΔΑ:6ΕΔΟ465ΦΥΟ – ΟΧΜ,15/05/2020, «Μέτρα προφύλαξης κατά τη διαδικασία
εκκένωσης βόθρων και μεταφοράς βοθρολυμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων»
ΑΔΑ:9ΟΧ2465ΦΥΟ - 1ΤΨ,15/5/2020, «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»
ΑΔΑ:ΩΘ48465ΦΥΟ - Β4Ξ,20/ 5/2020, «Παράταση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας
ιατρών για ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας»
ΑΔΑ:ΨΞΧΒ465ΦΥΟ – ΧΥΙ,22/5/2020, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο
πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS - COV -2 μετά την έναρξη
λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών , που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ.
Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών
κατασκευής και λειτουργίας αυτών»
ΑΔΑ:ΨΥ5Ε465ΦΥΟ – ΦΤΟ,3/8/2020, «Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/2304-2020 Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο»
ΑΔΑ:6ΚΑΞ465ΦΥΟ – 3ΟΙ, 6/8/2020 , «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων
- πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου
στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2»
ΑΔΑ:ΩΙΩΧ465ΦΥΟ – 166,6/8/2020, «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα
οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση για τη θερινή περίοδο 2020»
ΑΔΑ:Ω5ΓΓ465ΦΥΟ – 7ΒΑ,12/8/2020, «Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με
μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο, open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό χώρο
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης»
ΑΔΑ:Ω8Η9465ΦΥΟ-ΩΞΝ,10/9/2020, «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των
βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά
και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και
ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2020 – 2021»
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ΑΔΑ:Ψ6ΙΝ465ΦΥΟ-Κ8Λ,18/9/2020,«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο
πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς»
ΑΔΑ:ΩΨΧΧ465ΦΥΟ-5ΩΘ,29/9/2020, «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 –
Αντιγριπικός Εμβολιασμός»
ΑΔΑ:6Ω5Β465ΦΥΟ-Ω6Υ,02/10/2020,«Οργάνωση
και
χρηματοδότηση
προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2021»
ΑΔΑ:Ψ7ΖΩ465ΦΥΟ-Η6Δ,14/10/2020,«Διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας
(Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους»
ΑΔΑ:6Φ3Ι465ΦΥΟ-ΤΗΙ,22/10/2020,«Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας
στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:Ω63Ζ465ΦΥΟ-ΞΑΚ,05/11/2020,«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας στην ΠΕ Σάμου μετά το σεισμό της 29/10/2020»
ΑΔΑ:ΨΦΒΠ465ΦΥΟ-ΥΔ4,09/11/2020,«Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της
μάσκας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και
ποτών και παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:Ψ5ΛΗ465ΦΥΟ-1ΜΩ,13/11/2020,«Υπενθύμιση αναφορικά με τα μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»
ΑΔΑ:6Ψ8Α465ΦΥΟ-0Τ6,16/11/2020, «Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για
παιδιά και ενήλικες κατά την 2η έξαρση της πανδημίας SARS-CoV-2»
ΑΔΑ:6ΛΔΩ465ΦΥΟ-ΥΥΠ,11/12/2020, «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διαχείριση και μεταφορά ανθρωπίνων σορών ή
τέφρας θανόντων από COVID-19»
ΑΔΑ:ΩΕΝΓ465ΦΥΟ-0ΦΛ,18/12/2020,«Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών
χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV2»
ΑΔΑ:6ΑΕΥ465ΦΥΟ-ΩΟΤ,18/12/2020, «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων
ενόψει των Εορτών»
ΑΔΑ:ΨΝΖ6465ΦΥΟ-Ξ0Χ,18/12/2020, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο
πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου και της περιόδου των χριστουγεννιάτικων εορτών»
ΑΔΑ:6ΦΗΑ465ΦΥΟ-Ν79,08/01/2021,«Συστάσεις για την επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά
τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS
CoV-2»
ΑΔΑ:9869465ΦΥΟ-4ΚΦ,14/01/2021,«Σχετικά με την εγγραφή σε οικογενειακό
ιατρό»
ΑΔΑ:64ΔΠ465ΦΥΟ-7ΦΟ,10/03/2021,«Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της
μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε επαγγελματίες υγείας στo πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:Ω5Π7465ΦΥΟ-6ΣΒ,22/03/2021,«Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας
στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΓΒΤ465ΦΥΟ-ΨΟΥ,23/03/2021,«Διενέργεια
αεροψεκασμού
προνυμφοκτονίας για το έτος 2021»
ΑΔΑ:Ω19Ζ465ΦΥΟ-Ρ00,13/04/2021,«Συμπλήρωση
καταλόγου
λιμένων
εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού
Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής
Ναυσιπλοΐας/Εσωτερικών Πλόων (Π. Πελοποννήσου)»
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ΑΔΑ:ΩΗΒΕ465ΦΥΟ-ΚΟ0,14/04/2021, «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων
ενόψει της εορτής του Πάσχα»
ΑΔΑ:6ΕΞΙ465ΦΥΟ-5Ρ5,26/04/2021,«Αναπροσαρμογή τιμής διάθεσης πόσιμου
εμβολίου χολέρας, στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής»
ΑΔΑ:ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ,13/05/2021,«Τροποποίηση
της
υπ’αριθμ.Δ2Β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ:ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου»
ΑΔΑ:ΩΞΖΞ465ΦΥΟ-ΨΜΡ,13/05/2021, «Διενέργεια ελέγχων α)σε εμφιαλωτήρια
νερού και β)εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο.Εξέταση επισήμανσης.Αποστολή
αποτελεσμάτων ελέγχων»
ΑΔΑ:6Χ0Λ465ΦΥΟ-089,25/05/2021,«Οδηγίες
ετοιμότητας
και
διαχείρισης
κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια»
ΑΔΑ:ΨΗΓΣ465ΦΥΟ-Β6Ρ,27/05/2021, «Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Καπνίσματος
31-05-2021 με θέμα: «Commit to Quit/Επιλέγω να μην καπνίζω-Δεσμεύομαι να το
τηρώ»-η Νέα Παγκόσμια Πρόκληση»
ΑΔΑ:6ΣΨΥ465ΦΥΟ-ΣΩ1,27/05/2021, «Συμπλήρωση Εγκυκλίου σε ό,τι αφορά
εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών»
ΑΔΑ:Ω3Ι7465ΦΥΟ-1ΟΤ,27/05/2021, «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις εστίασης»
ΑΔΑ:6ΕΚΟ465ΦΥΟ-Ν0Υ,09/06/2021, «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
14.06.2021, με θέμα: «Δώσε αίμα.Κράτα τον κόσμο ζωντανό.(“Give blood and keep
the world beatίng”) »
ΑΔΑ:6ΣΩΟ465ΦΥΟ-ΝΕΤ,22/06/2021, «Επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας
και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια»
ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ,22/06/2021, «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»
ΑΔΑ:9ΩΟΑ465ΦΥΟ-Μ0Τ,15/07/2021, «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας
Αττικής,στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση για τη θερινή περίοδο 2021»
ΑΔΑ:Ψ0ΒΒ465ΦΥΟ-ΡΕΒ,16/07/2021, «Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ»
ΑΔΑ:60Ψ2465ΦΥΟ-3ΗΣ,26/07/2021, «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».
ΑΔΑ:9ΣΤΧ465ΦΥΟ-627,04/08/2021, «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές»
ΑΔΑ:ΨΚ0Κ465ΦΥΟ-ΥΔ3, 14/09/2021, «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των
βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά
και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και
ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2021-2022»
ΑΔΑ:ΨΙ36465ΦΥΟ-ΟΙ6,05/10/2021, «Επικαιροποίηση Εγκυκλίου σχετικά με την
προμήθεια και διακίνηση αντιδότων δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας»
ΑΔΑ:64Υ4465ΦΥΟ-ΠΔΑ,12/10/2021, «Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού – Διατροφής
2021»
ΑΔΑ:ΨΥΥΕ465ΦΥΟ-ΓΜ9,04/11/2021, «Προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την
παροχή συσσιτίων και υγειονομικοί όροι λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων»
ΑΔΑ:ΨΚΠ4465ΦΥΟ-ΥΕΝ,04/11/2021, «Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε
ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
ΑΔΑ:6Ψ55465ΦΥΟ-3ΗΤ,04/11/2021, «Σχετικά με εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού σε
εγκατάσταση παραγωγής χυμών – συσκευασία φιαλών εμφιάλωσης»
ΑΔΑ:ΨΥΜΑ465ΦΥΟ-Μ42,11/11/2021, «Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο
Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού
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πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος
2021-2022»
ΑΔΑ:960Ω465ΦΥΟ-Δ0Λ,29/12/2021, «Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της
Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»
ΑΔΑ:6ΡΒ8465ΦΥΟ-0Α8,18/01/2022, «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4876/2021 (Α΄251)»
ΑΔΑ:6ΠΜΝ465ΦΥΟ-ΚΑΨ,19/01/2022, «Συμπλήρωση εντύπου καταγραφής
διαδερμικών εμφυτεύσεων καρδιακών βαλβίδων»
ΑΔΑ:ΨΥΩΘ465ΦΥΟ-7ΜΒ,18/02/2022, «Διαχείρηση υπολειμμάτων τροφίμων που
προέρχονται από ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα Covid-19»
ΑΔΑ:9ΟΠ0465ΦΥΟ-ΑΒ1,18/03/2022, «Χρονική επέκταση διεξαγωγής και
καθορισμός διαδικασιών οργάνωσης έρευνας με θέμα: Αξιολόγηση της οργάνωσης και
της υλοποίησης στις σχολικές μονάδες, δράσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της αγωγής υγείας που
αναπτύσσονται από το Υπουργείο Υγείας για το σχολικό έτος 2021-22»
ΑΔΑ:Ψ7ΠΜ465ΦΥΟ-ΗΚΩ,28/03/2022, «Επικαιροποίηση μέτρων πρόληψης για την
προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού στις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των
περιορισμών»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ:ΩΙΜΣ465ΧΘΞ - ΚΝ5,24/7/2020,«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία»
ΑΔΑ: 6ΘΣ8465ΧΘΞ-ΡΧ7,31/7/2020, «Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για
την περιοδική κατάρτιση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR και ATP»
ΑΔΑ:ΩΧΞΜ465ΧΘΞ-ΗΔΕ,07/8/2020, «Χρήση καθισµάτων στα σχολικά λεωφορεία»
ΑΔΑ:ΩΕΦΚ465ΧΘΞ-ΨΟΥ,10/8/2020,«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία»
ΑΔΑ:9Τ2Β465ΧΘΞ-Ξ71,10/8/2020,«Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις που
διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά
Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και
Τουριστικά Τρένα»
ΑΔΑ:ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ,27/8/2020,«Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης
Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του
COVID-19»
ΑΔΑ:ΡΩΑΔ465ΧΘΞ-ΕΑΔ,01/9/2020,«Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 - Παράταση
προσωρινών μέτρων για τις κάρτες ταχογράφου λόγω COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΟΤΥ465ΧΘΞ-Ω4Ε,15/9/2020,«Καθορισμός
ημερομηνίας
διεξαγωγής
θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών
(περιόδου Οκτωβρίου 2020)»
ΑΔΑ:67ΔΥ465ΧΘΞ-971,30/9/2020, «Ταξινόμηση αστικών λεωφορείων μισθωμένων
από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. και το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την εκτέλεση
συγκοινωνιακού έργου εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., αντίστοιχα»
ΑΔΑ:Ψ3ΕΘ465ΧΘΞ-7ΜΓ,01/10/2020,«Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου
ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας»
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ΑΔΑ:Ψ6Π7465ΧΘΞ-Θ1Δ,05/11/2020,«Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις που
διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά
Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και
Τουριστικά Τρένα»
ΑΔΑ:9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ,06/11/2020,«Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι.,
αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο
των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19»
ΑΔΑ:6ΙΕΥ465ΧΘΞ-ΝΣ3,09/11/2020,«Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που
αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της
διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός)»
ΑΔΑ:ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4,10/11/2020,«Δημοσίευση της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:
71342 (Β’ 4899) κοινής υπουργικής αποφάσεως»
ΑΔΑ:ΨΤΝΩ465ΧΘΞ-ΛΤΠ,10/11/2020,«Κανονισμός 1071/2009 - Έκτακτα μέτρα
λόγω πανδημίας κορωνοϊού COVID 19 - Παράταση ισχύος αδειών άσκησης
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών»
ΑΔΑ:ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ,10/11/2020, «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου
και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων πλην φορτηγών
και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5
t λόγω αναστολής λειτουργίας των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
ΑΔΑ:9ΟΞΨ465ΧΘΞ-ΑΦΙ,11/11/2020,«Πολυμερής Συμφωνία M330 για την
παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR και πιστοποιητικών κατάρτισης
συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων»
ΑΔΑ:ΩΑΔΩ465ΧΘΞ-ΗΛ8,12/11/2020,«Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
για την κατάρτιση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων»
ΑΔΑ:ΨΘΞΕ465ΧΘΞ-ΧΑΡ,18/11/2020,«Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου
ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας»
ΑΔΑ:ΨΝ2Ο465ΧΘΞ-48Ε,20/11/2020,«Ύλη
συμπληρωματικής
επιμόρφωσης
ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2020»
ΑΔΑ:6ΖΩΩ465ΧΘΞ-ΩΕΒ,25/11/2020, «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών
Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ενόψει των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19»
ΑΔΑ:6Χ2Ι465ΧΘΞ-ΔΗ0,30/11/2020,«Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.
Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο
των νεότερων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19»
ΑΔΑ:9OMA465ΧΘΞ-8ΓΓ,03/12/2020,«Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας»
ΑΔΑ:9ΟΗ7465ΧΘΞ-3ΡΗ,03/12/2020,«Κανονισμός 1071/2009 – Παράταση έκτακτων
μέτρων λόγω πανδημίας κορωνοϊού COVID 19»
ΑΔΑ:ΨΝΤΝ465ΧΘΞ-ΝΣΥ,11/12/2020,«Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΡ6Ο465ΧΘΞ-3ΟΔ,14/12/2020, «Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης
Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης µέτρων που
αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισµού της
διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός)»
ΑΔΑ:Ω7Ρ4465ΧΘΞ-8ΔΣ,15/12/2020,«Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.
Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο
της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID
– 19»
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ΑΔΑ:9ΒΒ1465ΧΘΞ-ΦΗΥ,18/12/2020,«Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου
και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων οχημάτων του νομού Αττικής»
ΑΔΑ:6Β0Ρ465ΧΘΞ-ΔΞΒ,22/12/2020, «Παροχή διευκρινίσεων περί της οριστικής
διαγραφής ΟΤΚΖ από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών κατά το π.δ. 116/2004 (Α’ 81)»
ΑΔΑ:ΨΩ5Ο465ΧΘΞ-Τ3Σ,22/12/2020, «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου
και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων»
ΑΔΑ:ΩΡΗ9465ΧΘΞ-435,22/12/2020,«Εκτέλεση
δρομολογίων
υπεραστικών
μεταφορών»
ΑΔΑ:Ψ1Λ6465ΧΘΞ-0Ξ9,04/01/2021,«Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του
περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και
Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων»
ΑΔΑ:ΩΝ0Δ465ΧΘΞ-ΩΛ4,07/01/2021,«Νέα παράταση ισχύος αδειών οδήγησης,
Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο
πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του
CΟVID – 19»
ΑΔΑ:9ΠΜΞ465ΧΘΞ-ΠΚΡ,15/01/2021,«Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών
τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων - εξεταστών δοκιμασιών
προσόντων και συμπεριφοράς, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών
της πανδημίας του CΟVID – 19»
ΑΔΑ: 92Α3465ΧΘΞ-Η2Ω,01/02/2021,«Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι.,
αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο
της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID
– 19»
ΑΔΑ:ΨΒ6Α465ΧΘΞ-Ω9Π,04/02/2021,«Ρυθμίσεις
θεμάτων
των
Μητρώων
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256)»
ΑΔΑ:ΨΨΣΞ465ΧΘΞ-ΒΛ1,22/02/2021, «Διενέργεια τεχνικού ελέγχου και μεταβίβαση
επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και ελαφρών
φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τόνων, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών
οχημάτων»
ΑΔΑ:ΨΟ3Α465ΧΘΞ-ΧΤΖ,22/02/2021, «Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
την αρχική και τη συμπληρωματική επιμόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού των
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
ΑΔΑ:91ΟΝ465ΧΘΞ-4Φ5,26/02/2021,«Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις που
διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά
Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και
Τουριστικά Τρένα»
ΑΔΑ:93ΒΒ465ΧΘΞ-ΓΓΑ,26/02/2021, «Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι.
στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας
COVID-19»
ΑΔΑ:ΨΨΚΜ465ΧΘΞ-2ΘΛ,19/03/2021,«Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267»
ΑΔΑ:ΩΗΡ1465ΧΘΞ-Σ5Υ,24/03/2021,«Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267»
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ΑΔΑ:Ρ1ΛΔ465ΧΘΞ-ΨΙ4,29/03/2021, «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου
(ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων»
ΑΔΑ:9ΟΖ8465ΧΘΞ-3Γ7,06/04/2021, «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Τεχνικού
Ελέγχου κρατών-μελών της Ε.Ε και προθεσμίας αρχικού τεχνικού ελέγχου»
ΑΔΑ:6ΓΟΥ465ΧΘΞ-ΥΓΒ,15/04/2021,«Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του
άρθρου 47 του ν.4784/2021 (Α’40)»
ΑΔΑ:Ψ00Λ465ΧΘΞ-77Φ,16,04.2021,«Επικαιροποίηση των διευθύνσεων των
κρατών-μελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, τρίτων χωρών και άλλα ζητήματα»
ΑΔΑ:9ΩΩΓ465ΧΘΞ-ΗΦ5,20/04/2021,«Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ.24489 (Β΄1558/17-04-2021)»
ΑΔΑ:ΨΙΖ4465ΧΘΞ-ΩΩΦ,21/04/2021, «Διευκρίνιση επί του σημείου 1 της από 20-042021 εγκυκλίου (ΑΔΑ:9ΩΩΓ465ΧΘΞ-ΗΦ5) του Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών»
ΑΔΑ:ΨΧΔ7465ΧΘΞ-Η5Ε,27/04/2021, «Διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.»
ΑΔΑ:67Φ5465ΧΘΞ-Χ46,27/04/2021, «Παράταση της ισχύος στην ελληνική
επικράτεια εκδοθεισών από το Ηνωμένο Βασίλειο αδειών οδήγησης και
Π.Ε.Ι./Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγών»
ΑΔΑ:Ψ3Τ9465ΧΘΞ-Ν20,14/05/2021, «Έκδοση υπουργικής απόφασης για την οδική
μεταφορά κινητών μηχανημάτων»
ΑΔΑ:6ΑΞΓ465ΧΘΞ-7ΗΗ,17/05/2021, «Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη Λειτουργία
των Εκπαιδευτικών Δομών των Σιδηροδρομικών Μεταφορών»
ΑΔΑ:Ψ1ΖΟ465ΧΘΞ-843,21/05/2021,«Καθορισμός
ημερομηνίας
διεξαγωγής
θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών
(περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2021)»
ΑΔΑ:ΩΔ6Α465ΧΘΞ-Σ9Β,04/06/2021,«Διευκρινίσεις
για
πραγματοποίηση
θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου»
ΑΔΑ:9ΟΥΛ465ΧΘΞ-17Ξ,04/06/2021,«Διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μετά τη θέση σε ισχύ της
κ.υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 (Β’2233/29-05-2021)»
ΑΔΑ:6ΔΑ4465ΧΘΞ-Θ7Ρ,19/07/2021, «Παράταση της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης
Εξέτασης (Δ.Ε.Ε)»
ΑΔΑ:Ω1ΘΑ465ΧΘΞ-Λ7Ρ,30/07/2021,
«Τροποποίηση
της
με
αρ.πρωτ.οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β’2254) κοινής απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
και
Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών
και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»
ΑΔΑ:ΨΝΝΓ465ΧΘΞ-Ψ23,17/09/2021, «Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών
Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς»
ΑΔΑ:6ΜΗΘ465ΧΘΞ-Β3Σ,21/10/2021, «Ενημέρωση για την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της νομοθεσίας σχετικά με τον
Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ»
ΑΔΑ:ΨΓΣΡ465ΧΘΞ-75Υ,16/11/2021, «Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης»
ΑΔΑ:ΩΝΥΘ465ΧΘΞ-Σ6Δ,10/01/2022, «Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών
τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων-εξεταστών στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19»
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ΑΔΑ:9Χ70465ΧΘΞ-Η2Θ,01/02/2022,
«Ενημέρωση
επιχειρήσεων
οδικών
εμπορευματικών μεταφορών σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απόσπαση
οδηγών»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΔΑ: ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-03-2020,24/3/2020, «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την
επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ
αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ»
ΑΔΑ:978346ΜΤΛΠ – ΝΩ0,6/4/2020,«Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από
δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού
Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»
ΑΔΑ:99ΠΥ46ΜΤΛΠ
-ΥΟΙ,10/4/2020,«Ηλεκτρονική
διακίνηση
εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και
επιχειρήσεων»
ΑΔΑ:ΩΧΧΟ46ΜΤΛΠ – ΨΧΒ,13/4/2020, «Οδηγίες ένταξης υπηρεσιών στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλης (gov.gr)»
ΑΔΑ:ΩΨΥΡ46ΜΤΛΠ – Π57,11/5/2020,«Έναρξη καθολικής εφαρμογής της
Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης»
ΑΔΑ:624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ,23/09/2020, «Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την
παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010»
ΑΔΑ:Ψ2ΡΟ46ΜΤΛΠ-ΞΨ2,21/05/2021,«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο
Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 83 του Ν.4727/2020»
ΑΔΑ:6Δ9Μ46ΜΤΛΠ-Ε3Ε,29/12/2021, «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης
ηλεκτρονικών δημοσίων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς»
ΑΔΑ:ΨΝΧ346ΜΤΛΠ-2ΚΕ,16/03/2022,
«Αποδοχή
ή
μη
αλλοδαπών
συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων
εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία»
ΑΔΑ:9ΙΒΦ46ΜΤΛΠ-4ΞΚ,18/03/2022, «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών
θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια»
ΑΔΑ:6ΤΦ946ΜΤΛΠ-9Σ7,04/04/2022, «Επικαιροποίηση περιεχομένου πληροφορίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2018/1724 για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
(Single Digital Gateway) & Ενέργειες εκπροσώπων του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού – Εγγραφή στο SDG Dashboard»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ,19/3/2020, «Παροχή οδηγιών για τις εισαγωγές και
εξαγωγές εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των
γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του
κορωνοϊού.»
ΑΔΑ:ΨΥΡ446ΜΠ3Ζ - Ε3Σ,27/3/2020, «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης , τα οποία διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε από ιδιωτικά θεραπευτήρια , σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ 170 Α')»
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ΑΔΑ:621Μ46ΜΠ3Ζ - 0ΔΞ ,31/3/2020,«Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων»
ΑΔΑ:6Β8Ρ46ΜΠ3Ζ – ΝΑΟ,2/4/2020, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση
του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID - 19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΑΔΑ:ΡΓΥΟ46ΜΠ3Ζ – ΓΜΤ,6/4/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
πρώτου , δεύτερου , τρίτου , τέταρτου , πέμπτου , έκτου , δέκατου ,
εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από
20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68)»
ΑΔΑ:ΩΤΒ146ΜΠ3Ζ-ΥΑ3,6/4/2020,«Απαγόρευση
Εξαγωγής
Απολυμαντικών
Προϊόντων - Ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)»
ΑΔΑ:ΡΣ4Δ46ΜΠ3Ζ-ΤΓ1,22/4/2020,«Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμό
39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικής
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο
"Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων , λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19»
ΑΔΑ:Ω80546ΜΠ3Ζ - ΨΞ9,11/5/2020,«Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής»
ΑΔΑ:Ω2ΑΞ46ΜΠ3Ζ-8Α8,14/5/2020, «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη
φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των υπηρεσιών εκπαίδευσης που
παρέχονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως»
ΑΔΑ:ΨΨΔΘ46ΜΠ3Ζ – ΒΝΞ,15/5/2020, «Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε .
2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμό 39162 ΕΞ 2020
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικής Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID - 19»
ΑΔΑ:6Μ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΞΕΨ,19/5/2020, «Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/1105-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) Απόφασης Του Υφυπουργού Οικονομικών με
θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο
συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020»
ΑΔΑ:ΩΑΡΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΘΡ,25/5/2020, «Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας
φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας»
ΑΔΑ:9ΞΙ446ΜΠ3Ζ-ΖΡΟ,05/6/2020, «Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που
προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:Ψ4ΕΤ46ΜΠ3Ζ-ΛΕΤ,05/6/2020, «Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή
βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή
αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από τον κορωνοϊό –COVID 19»
ΑΔΑ:Ω0Χ046ΜΠ3Ζ-ΣΟΘ,10/6/2020, «Διευκρινίσεις για το χειρισμό των
αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25%
με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3
της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)»
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ΑΔΑ:Ω0Χ046ΜΠ3Ζ-ΣΟΘ,10/6/2020, «Διευκρινίσεις για το χειρισμό των
αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25%
με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3
της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)»
ΑΔΑ:ΩΕΑΚ46ΜΠ3Ζ-Λ7Ρ,12/6/2020, «Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους
περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19»
ΑΔΑ : 9ΟΒΨ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Ε,15/6/2020,«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1
της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ
23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)»
ΑΔΑ:ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ,16/6/2020,«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των
λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής
αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας»
ΑΔΑ:ΨΨΕΧ46ΜΠ3Ζ-6Φ1,19/6/2020, «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της
«Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»
ΑΔΑ:6ΟΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ,01/7/2020,«Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ.
Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο
πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών»
ΑΔΑ:9ΞΓΣ46ΜΠ3Ζ-Ζ48,14/7/2020, «Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ
ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020)»
ΑΔΑ:6ΓΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΝΖ,20/7/2020, «Προσωρινή
Απαγόρευση
Εξαγωγών
(Επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΔΑ:ΩΖΒΞ46ΜΠ3Ζ-ΣΗΞ,22/7/2020, «Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής
κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν.4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και
τους κανόνες των Συμβάσεων Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου
(«Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με
τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της
πανδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:6ΚΗΛ46ΜΠ3Ζ-1ΗΚ,27/7/2020, «Τροποποίηση
της
Ε.2033/19-03-2020
(ΑΔΑ:ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και την εξαγωγή
εμπορευμάτων με σκοπό την διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων
πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.»
ΑΔΑ:6ΡΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΘΕΚ,27/7/2020, «Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592
και των Κ.Τ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03- 07-2020 (Β΄2764), 1869/191097/14-072020 (Β΄2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β΄2950) για την απόσταξη οίνων λόγω
κρίσης»
ΑΔΑ:Ω02Ζ46ΜΠ3Ζ-ΚΒΚ,31/7/2020, «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101
της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία
χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των
επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση
προθεσμίας»
ΑΔΑ:Ω9ΑΠ46ΜΠ3Ζ-Ι9Β,31/7/2020, «Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1165/14.07.2020
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή
παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες
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φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές
επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή»
ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΠ3Ζ-Χ7Ρ,07/8/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 64 και
65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 ‘Α/31.07.2020) - Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) αριθ.
2019/475 του συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και
2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια
και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της
Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ»
ΑΔΑ:ΩΘΓΖ46ΜΠ3Ζ-1ΧΨ,11/8/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7
, 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα
φορολογίας κεφαλαίου»
ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ,12/8/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου
«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α’ 157)»
ΑΔΑ:Ω3ΙΒ46ΜΠ3Ζ-3ΔΨ,27/8/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
(Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.»
ΑΔΑ:98Υ346ΜΠ3Ζ-ΥΔ3,25/9/2020, «Παροχή
συμπληρωματικών
οδηγιών
αναφορικά με την χρήση του υπερμειωμένου συντελεστή ΥΠΑ στις μάσκες
προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία από αυτόν»
ΑΔΑ:6Ξ0Σ46ΜΠ3Ζ-ΠΞΑ,02/10/2020, «Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το
καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)»
ΑΔΑ:ΨΨΕΘ46ΜΠ3Ζ-Η55,02/10/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9
του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020.»
ΑΔΑ:6ΣΔΨ46ΜΠ3Ζ-9ΛΡ,15/10/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10
του ν.4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 186Α’, 29.09.2020)»
ΑΔΑ:ΩΚ8Γ46ΜΠ3Ζ-04Ι,20/10/2020, «Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019»
ΑΔΑ:6ΡΜ946ΜΠ3Ζ-ΨΝΩ,02/11/2020, «Κοινοποίηση
της
Απόφασης
(ΕΕ)
2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης
(ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς
δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που
είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου
COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας»
ΑΔΑ:6ΔΔΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΟ5,03/11/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 12 του
ν. 4728/2020 (Α΄ 186)»
ΑΔΑ: ΨΒΦΔ46ΜΠΕΖ - ΙΕΖ,16/11/2020, «Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών
της πανδημίας covid-19,γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου
εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης
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πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η
Φορολογική Διοίκηση»
ΑΔΑ:ΩΥΞΡ46ΜΠ3Ζ-ΟΣΠ,18/11/2020, «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.
(έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)»
ΑΔΑ:66ΘΘ46ΜΠ3Ζ-Ο9Τ,23/11/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 – 27.10.2020)»
ΑΔΑ:6ΔΙΣ4646ΜΠ3Ζ-ΓΓΓ,25/11/2020, «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης
και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς,
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»
ΑΔΑ:Ω22Υ46ΜΠ3Ζ-Χ0Α,04/12/2020, «Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας
χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους»
ΑΔΑ:ΩΞ8Α46ΜΠ3Ζ-7Ξ5,11/12/2020, «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου
291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του
ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019»
ΑΔΑ:ΩΞ8Α46ΜΠ3Ζ-7Ξ5,24/12/2020, «Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου
λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου»
ΑΔΑ:Ω1Τ246ΜΠ3Ζ-34Β,24/12/2020, «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου
291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού
μηχανισμού του ν.4469/2017»
ΑΔΑ:ΩΖΠΚ46ΜΠ3Ζ-ΩΒ1,29/12/2020, «Ενσωμάτωση στο σύστημα Διαχείριση
Δασμολογίου – Υποσύστημα TARIC του μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια
και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση
της νόσου COVID-19 καθώς και την υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης»
ΑΔΑ:ΨΧ0Ξ46ΜΠ3Ζ-ΨΒΚ,29/12/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 3
μέρους Α΄ του ν. 4728/2020 περί αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε
πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», των άρθρων
2 και 5 μέρους Α΄ περί αφορολογήτου και ακατάσχετου των πάσης φύσεως ενισχύσεων
που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές
οντότητες»
ΑΔΑ:ΨΚΩΔ46ΜΠ3Ζ-ΜΣΔ,30/12/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του
ν. 4764/2020 (Α΄256) αναφορικά με την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα
εμβόλια και στα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID19 καθώς και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά –Ενσωμάτωση
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου»
ΑΔΑ:9ΜΕΓ46ΜΠ3Ζ-Ω4Μ,08/01/2021, «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-122020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών
Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 5831)»
ΑΔΑ:ΨΜΒΡ46ΜΠ3Ζ-Τ4Ξ,13/01/2021, «Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της
φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της
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Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας, στο εξής
Σ.Α.Δ.Φ.Ε.»
ΑΔΑ:9ΔΣΡ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΖ,14/01/2021, «Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και
Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης
εξάπλωσης του Covid-19»
ΑΔΑ:6ΣΚ046ΜΠ3Ζ-ΑΤΗ,15/01/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72,
83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α΄256/23-12-2020) –
Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 207)»
ΑΔΑ:Ψ0Α946ΜΠ3Ζ-ΞΝΙ,15/01/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77
και 78 του ν.4764/2020 (Α΄256)»
ΑΔΑ:ΩΚΑ446ΜΠ3Ζ-ΨΜ7,20/01/2021, «Κοινοποίηση των άρθρων 19 και 20 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 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
ΑΔΑ:Ψ9ΡΙ46ΜΠ3Ζ-5Κ8,21/01/2021, «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54,
55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση
του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί
κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη
κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών
κατοίκων και άλλες διατάξεις»
ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ0Τ,02/02/2021, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την
ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων
εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως
και 25.1.2016»
ΑΔΑ:6ΠΣΠ46ΜΠ3Ζ-2ΙΛ,02/02/2021, «Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2021/111 της Επιτροπής για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την
προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής»
ΑΔΑ:Ψ06946ΜΠ3Ζ-09Ε,04/02/2021, «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και
170 του ν.4759/2020 (Α΄ 245)»
ΑΔΑ:Ω2ΣΕ46ΜΠ3Ζ-Χ52,04/02/2021, «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A΄167), το οποίο προστέθηκε με το
άρθρο 11 του ν. 4728/2020 (Α΄186), καθώς επίσης του άρθρου 22Γ και της περ. ιστ’
του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189
του ν.4764/2020 (Α΄256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών»
ΑΔΑ:ΨΧ9446ΜΠ3Ζ-ΦΝΜ,17/03/2021, «Απαγορεύσεις
και
Περιορισμοί
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 2021/442»
ΑΔΑ:Ω5Ζ246ΜΠ3Ζ-Ι3Μ,18/03/2021, «Πρόσθετες διευκρινίσεις για ζητήματα που
άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid»
ΑΔΑ:61ΓΟ46ΜΠ3Ζ-ΨΔ8,23/03/2021,«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με
εφοδιασμό με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις καυσίμων που προορίζονται
για τη συντήρηση κρουαζιεροπλοίων ελλιμενισμένων σε ελληνικά λιμάνια λόγω της
υγειονομικής κρίσης COVID-19»
ΑΔΑ:6ΥΛΓ46ΜΠ3Ζ-3ΚΘ,29/03/2021, «Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2040 της
Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006»

39

ΑΔΑ:ΨΖΜΕ46ΜΠ3Ζ-ΟΞ5,31/03/2021, «Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού
καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που
εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21»
ΑΔΑ:ΩΧΔ246ΜΠ3Ζ-ΗΞΛ,30/03/2021, «Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών
φορέων στο Ενωσικό Σύστημα ΕΟS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού
αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εν μέσω της επιδημίας COVID-19»
ΑΔΑ:6ΑΙ246ΜΠ3Ζ-ΝΜ0,02/04/2021,«Κοινοποίηση
της
αρ.Α.1064/23.3.2021
Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναφορικά με
τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την επιστροφή του τέλους
ταξινόμησης οχημάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 130 του
ν.2960/2001 (Α’265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
ΑΔΑ:ΩΣΗΘ46ΜΠ3Ζ-94Ξ,06/04/2021, «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου
293 του ν.4738/2020 (Α΄207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της
ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών
προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»
ΑΔΑ:ΨΣΘΤ46ΜΠ3Ζ-33Ρ,06/04/2021,«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των
διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την υποβολή
αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α΄32) και των άρθρων 98109 του ν.4611/2019 (Α΄73)»
ΑΔΑ:ΩΔΥΒ46ΜΠ3Ζ-ΗΛΖ,19/04/2021,«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 78 του ν. 4790/2021, με τίτλο: «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)»
ΑΔΑ:ΨΣΘΟ46ΜΠ3Ζ-Ω9Γ,05/05/2021, «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660
της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ)
2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους
εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα
εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης
της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020-Παράταση προθεσμίας»
ΑΔΑ:6ΒΧΛ46ΜΠ3Ζ-ΘΓΗ,06/05/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25
και 43 του ν.4778/2021 (Α’26/19.2.2021)»
ΑΔΑ:ΩΞ0146ΜΠ3Ζ-ΗΡ5,10/05/2021, «1.Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
δέκατου και ενδέκατου του ν.4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής ΑκινήτουΣύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α’44/26.3.2021.»
2. «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά 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», Α’66/23.4.2021.»
ΑΔΑ:6ΞΦΠ46ΜΠ3Ζ-ΠΑΕ,14/05/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
τρίτου,έκτου, έβδομου,όγδοου,δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν.4787/2021
(Α’44/26-3-2021)»
ΑΔΑ:6Ζ1046ΜΠ3Ζ-ΓΔΨ,18/05/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47
του ν.4797/2021 (Α’66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας
κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών»
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ΑΔΑ:ΩΙΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΟΧΗ,24/05/2021, «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ.α’ της παρ.1 του
άρθρου 270 του ν.4798/2021, με τίτλο: «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές
επείγουσες διατάξεις» (Α’68)»
ΑΔΑ:ΨΥ5Μ46ΜΠ3Ζ-Β38,04/06/2021, «Άρση της προσωρινής αναστολής των
Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίες (ΕΕ) 2016/802 στο
πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19”
ΑΔΑ: 6ΧΑ646ΜΠ3Ζ-ΠΒΞ ,23/06/2021, «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150
του ν. 4808/ 2021(Α’ 101/19-06-2021) «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών
επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001»
ΑΔΑ:ΩΧΘΛ46ΜΠ3Ζ-40Β,29/06/2021,«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
για μη καλυπτόμενες δαπάνες από τα μη κερδοσκοπικού νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες»
ΑΔΑ:ΩΤΠ546ΜΠ3Ζ-ΣΗΨ,14/07/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
πεντηκοστού τρίτου,εξηκοστού τρίτου,εβδομηκοστού πρώτου,εκατοστού,εκατοστού
τρίτου και εκατοστού πέμπτου του ν.4812/2021 (Α’110/30-6-2021)»
ΑΔΑ:6ΓΦΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΣΤ,22/07/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου
δεύτερου του ν.4810/2021 (Α’107/25-6-2021)»
ΑΔΑ:6Π0Ν46ΜΠ3Ζ-ΦΦΔ,02/08/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83
«Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων-Συμπλήρωση της παρ.3 του άρθρου
121 του ν.2960/01» του ν.4821/21 (ΦΕΚ 134/Α’), «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Κτηματολογίου,νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»
ΑΔΑ:ΩΑΚΦ46ΜΠ3Ζ-ΠΗΑ,05/08/2021, «Προσδιορισμός φόρου και εισφοράς σε
περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και
τουριστικά ημερόπλοια του ν.4256/2014 (Α’92) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω
covid-19»
ΑΔΑ:ΨΖΛΗ46ΜΠ3Ζ-2Ν5,18/08/2021, «Εφοδιασμός εναέριων μέσων για την
κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με απαλλαγή από ΕΦΚ και
ΦΠΑ»
ΑΔΑ:ΨΞΡ246ΜΠ3Ζ-Ξ0Β,25/08/2021, «Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά
με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων
36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής
οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες
καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή
σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της
αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης»
ΑΔΑ:ΨΚ6Υ46ΜΠ3Ζ-07Τ,28/09/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133
«Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά
αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 123 του
ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α’170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες
διατάξεις»
ΑΔΑ:6A3246ΜΠ3Ζ-ΔΑΦ,28/09/2021, «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ.19362/14-07-2021
εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα. «Ταξινόμηση λόγω
μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον
κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας»
ΑΔΑ:Ψ0Ο046ΜΠ3Ζ-ΠΟ8,20/10/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99
του ν.4842/2021 (Α’190) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού
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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» και παροχή διευκρινήσεων επί αυτών». Σχετ:
E.2184/2021»
ΑΔΑ:ΨΩΤΟ46ΜΠ3Ζ-ΕΒΛ,19/11/2021, «Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του
μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή
Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021)
Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ».
ΑΔΑ:6ΓΦΡ46ΜΠ3Ζ-ΩΙ7,31/12/2021, «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της
υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β’2853) για τη
διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που
προορίζονται για εξαγωγή»
ΑΔΑ:6ΖΓΡ46ΜΠ3Ζ-5Β0,31/12/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων
2,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,77,97,147,148,149 και 186 του ν.4876/2021 (Α’251)
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
ΑΔΑ:ΨΓ0Ι46ΜΠ3Ζ-ΓΧΡ,17/01/2022, «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-122021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ
1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο (Β΄2744) ΄΄Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης’’»
ΑΔΑ:ΨΡΡΧ46ΜΠ3Ζ-ΣΕΤ.01/02/2022, «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την
εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής1 της πανευρωμεσογειακής ζώνης
(ΠΕΜ)»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΕΦΚΑ)
ΑΔΑ:ΩΡΙΠ465ΧΠΙ-Φ9Σ,31/3/2020, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε
επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ)
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών»
ΑΔΑ:Ρ98Φ465ΧΠΙ-7ΓΚ,31/3/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
ΑΔΑ:ΨΞ42465ΧΠΙ-ΝΔΚ,03/4/2020, «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών
ταξί, έτους 2020»
ΑΔΑ:Ω9ΕΝ465ΧΠΙ-ΒΙ5,08/4/2020, «Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του
ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
ΑΔΑ:Ψ9ΙΨ465ΧΠΙ-9ΛΕ,14/4/2020, «Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και
Αυτοαπασχολούμενους»
ΑΔΑ:6Ξ46465ΧΠΙ-ΜΨ0,23/4/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από
13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)»
ΑΔΑ:Ω0ΣΒ465ΧΠΙ-5Φ1,27/5/2020, «Παράταση
καταβολής
των
τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και
04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες»
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ΑΔΑ:Ω65Π465ΧΠΙ-ΣΞ8,12/6/2020, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε
επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ)
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού»
ΑΔΑ:ΩΓ75465ΧΠΙ-ΚΕΛ,12/6/2020, «Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο
νοσοκομειακές δραστηριότητες. Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της
από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3).
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020»
ΑΔΑ:ΨΣΠ0465ΧΠΙ-Ρ9Ω,16/6/2020, «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων
που απασχολούνται στο ∆ημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του
Ν.4670/2020»
ΑΔΑ:Ω1ΜΦ465ΧΠΙ-Δ4Α,08/7/2020, «Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020»
ΑΔΑ:6564465ΧΠΙ-Α0Β,31/7/2020, «Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας
ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα
Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα
επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον
Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι
επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου»
ΑΔΑ:ΨΣΤΕ46ΜΑΠΣ-Ρ14,28/8/2020, «Παράταση μέχρι 18/09/2020: α) της
ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών,
ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα
ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων
εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των
αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ.
Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΔΑ:ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΡΥ1,18/9/2020, «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών
και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: • του Μηχανισμού ενίσχυσης
της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης & • των επιπρόσθετων μέτρων
στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα
και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη,
στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΔΑ:Ω8ΟΘ46ΜΑΠΣ-ΟΘΝ,29/9/2020, «Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της
ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεωνεργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους
με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και
Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για
εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή
τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου
123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.»
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ΑΔΑ:ΨΡΜΦ46ΜΑΠΣ-5ΧΥ,02/10/2020, «Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της
προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.»
ΑΔΑ:62ΗΠ46ΜΑΠΣ-ΨΒΔ,11/11/2020, «Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων
θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών - Απεικόνιση της
ασφάλισης»
ΑΔΑ:6Ν8Χ46ΜΑΠΣ-9ΦΧ,08/12/2020, «Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020
που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων
της υπ’ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β’/02-12- 2020) Κ.Υ.Α.»
ΑΔΑ:Ψ83Η46ΜΑΠΣ-Ψ1Ο,05/01/2021, «Προσδιορισμός
των
ασφαλιστικών
εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων
στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης
λειτουργίας»
ΑΔΑ:ΩΓ3Μ46ΜΑΠΣ-ΓΔ5,17/02/2021, «Επέκταση της διάρκειας ισχύος του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΔΑ:9ΣΠΙ46ΜΑΠΣ-8Χ9,17/02/2021, «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών
και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για
εργαζόμενους: • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας • ενταχθέντες στον
Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΔΑ:9ΘΜΡ46ΜΑΠΣ-ΧΔΤ,24/02/2021, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε
επιχειρήσεις και εργοδότες»
ΑΔΑ:ΨΔΨ246ΜΑΠΣ-9ΚΙ,12/03/2021, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε
επιχειρήσεις και εργοδότες»
ΑΔΑ:ΨΔ5446ΜΑΠΣ-ΣΑΙ,12/03/2021, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44
του ν.4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του
άρθρου 32 του ν.4756/2020»
ΑΔΑ:9ΤΔΓ46ΜΑΠΣ-Χ65,19/04/2021, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε
επιχειρήσεις και εργοδότες»
ΑΔΑ:Ψ13Β46ΜΑΠΣ-8ΦΦ,27/04/2021, «Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν
αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους,
στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο
69 Ν.4635/2019»
ΑΔΑ:6ΒΗ146ΜΑΠΣ-ΙΓΘ,01/06/2021, «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών
και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας • ενταχθέντες στον Μηχανισμό
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΔΑ:60ΩΖ46ΜΑΠΣ-Π7Ψ,09/06/2021, «Προσδιορισμός
των
ασφαλιστικών
εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών
καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων
στήριξης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.06.2021»
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
5/2020,ΑΠ:Γ/ΕΞ/2462/ 03/04/2020, «Κατευθυντήριες
γραμμές
αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης του COVID-19»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
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Αριθ.εγκυκλίου:2,13/01/2021, «Διαδικασία επί αυτοφώρου πλημμελήματος –
Σύλληψη και κράτηση δικηγόρου (κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον
Κώδικα Δικηγόρων)»
Αριθ.Εγκυκλίου:3,18/01/2021, «Εισαγγελικοί χειρισμοί αναφορικά με καταγγελίες
για αξιόποινες συμπεριφορές κατά της γενετήσιας ελευθερίας»
Αριθ.Εγκυκλίου:10,20/09/2021, «ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών – γενικές
οδηγίες για την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου»
Αριθ.Εγκυκλίου:11,23/09/2021, «Έννομη προστασία δημοσίων λειτουργών που
στοχοποιούνται από «αντιεμβολιαστές»
Αριθ.Εγκυκλίου :12,03/11/2021, «Ενδοοικογενειακή Βία»
Αριθ.Εγκυκλίου :13,29/11/2021, «Συμπλήρωση ανωτάτων ορίων προσωρινής
κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων»
Αριθ.Εγκυκλίου :14,30/12/2021, «απόφαση του ΕΔΔΑ από 25-3-2021 στην προσφυγή
Mehmood κατά Ελλάδας – Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της
ΕΣΔΑ – Διερεύνηση καταγγελίας για ιατρική αμέλεια»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΔΑ:6ΜΗΘ465ΧΘΞ-Β3Σ,21/10/2021, «Ενημέρωση για την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της νομοθεσίας σχετικά με τον
Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ»
ΑΔΑ:6Ρ9Φ46ΜΤΛΚ-0ΤΦ,03/11/2021, «Σχετικά με το δικαίωμα ασφάλισης για
παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ των ανασφάλιστων διαζευγμένων συζύγων (παρ.4
του άρθρου 22 του ν.4529/2018)»
ΑΔΑ:Ψ0ΚΚ46ΜΠ3Ζ-Α84,09/11/2021, «Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων
του άρθρου 76 του ν.4837/2021 (Α’178) με το οποίο προστέθηκαν νέες παράγραφοι
7Γ και 7Δ μετά την παράγραφο 7Β του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α’287) περί
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε πληγείσες περιοχές από φυσικά φαινόμενα της 30 ης
Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021»
ΑΔΑ:6ΞΚΓ46ΜΤΛ6-Δ6Ω,26/11/2021, «Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων
Δημοτικών Ενοτήτων»
ΑΔΑ:ΩΖΥ846ΜΤΛ6-ΛΛΡ,15/11/2021, «Πρόσληψη -Διορισμός πολιτών κρατών –
μελών της ΕΕ στη Δημόσια Διοίκηση»
ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ,17/11/2021, «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β’
κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6Ν3546ΜΤΛΠ-Δ0Υ,19/11/2021, «Λειτουργία των εφαρμογών ‘Ψηφιακή
Βεβαίωση Εγγράφου’και ‘Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού’»
ΑΔΑ:ΨΚΥ146ΜΤΛ6-Λ6Γ,30/11/2021, «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και
υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο
του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:ΨΠΦΑ465ΧΘΞ-720,30/11/2021, «Οδική Βοήθεια Οχημάτων – Κοινοποίηση
άρθρου 3ν. 4811/2021 (Α’108) και κυα Α7/316010/2021 (Β’5274) – Γνωστοποίηση
έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων και συνεργατών οδικής βοήθειας»
ΑΔΑ:6Ξ9Ν46ΜΤΛ6-9Ν0,03/12/2021, «Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
ΑΔΑ:6ΛΔ0465ΧΘΞ-ΞΕΗ,09/12/2021, «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
(ΚΕΚ), κατά τη διαδικασία Αναγνώρισης Πιστοπιητικού Τεχνικού Ελέγχου, για
μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε»
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ΑΔΑ:6ΙΚ546ΜΠ3Ζ-6E1,09/12/2021, «Διευκρινήσεις σε σχέση με την απαλλαγή από
το τέλος ταξινόμησης πολυτέκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα»
ΑΔΑ:6ΗΛΟ46ΜΤΛΚ-4Σ6,10/12/2021,
«Αναγνώριση
πλασματικού
χρόνου
ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.»
ΑΔΑ:6ΒΝΙ465ΦΥΟ-9ΕΞ,14/12/2021, «Έγγραφη συναίνεση της μητέρας για τη
χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και
μαιευτηρίων»
ΑΔΑ:6ΠΒΙ465ΧΘΞ-54O,16/12/2021, «Δημοσίευση της υπ’αριθμ.315550/05-11-2021
(Β΄5781) κοινής υπουργικής απόφασης»
ΑΔΑ:Ω1ΨΜ46ΜΤΛΚ-ΛΙ7,20/12/2021, «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία
αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα»
ΑΔΑ:ΡΩ724653Π8-ΒΙ2,20/12/2021, «Εφαρμογή του άρθρου 38 του ν.4819/2021 –
Τέλος ταφής»
ΑΔΑ:Ω0ΑΦ46ΜΤΛΚ-Ε7Ν,30/12/2021, «Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε
περίπτωση σώρευσης – Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία»
ΑΔΑ:ΩΚΥ046ΜΤΛ6-ΕΑ3,11/01/2022, «Διενέργεια της αξιολόγησης του
προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020: ‘Eλεγχος
εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση
στοιχείων ΕΕΑ»
ΑΔΑ:64Ι546ΜΠ3Ζ-ΦΔΗ,11/01/2022, «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά
που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»
ΑΔΑ:9ΩΦΦ46ΜΤΛ6-1Μ7,21/01/2022, «Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου ημέρα
μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος»
ΑΔΑ:Ρ4ΞΣ465ΧΘΞ-4ΟΚ,21/01/2022, «Σχετικά με την υποχρεωτική αντικατάσταση
ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης»
ΑΔΑ:623Π46ΜΤΛ6-ΜΝΓ,24/01/2022, «Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών»
ΑΔΑ:Ψ6ΑΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ38,24/01/2022, «Οδηγίες για τη διακίνηση του ηλεκτρικά
θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στα πλαίσια εφαρμογής της νέας δασμολογικής
κλάσης για τα νέα προϊόντα καπνού»
ΑΔΑ:ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ,24/01/2022, «Διευκρινήσεις – Οδηγίες εφαρμογής της
διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει»
ΑΔΑ:ΩΔ5Ψ46ΜΤΛ6-9ΚΥ,26/01/2022, «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω
έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών»
ΑΔΑ:Ψ1ΣΑ46ΜΤΛ6-2Ω8,27/01/2022, «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω
έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών»
ΑΔΑ:Ψ1ΘΕ46ΜΠ3Ζ-ΦΥΝ,27/01/2022, «Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης
των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προσώπων και των νομικών
προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες
Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ΑΔΑ:Ψ8Κ146ΜΠ3Ζ-ΥΗΖ,31/01/2022, «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/2022
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των
δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων
φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων
που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου
Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βιοωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στεράς
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Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο
Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (Β΄208)»
ΑΔΑ:6ΦΔ0465ΧΘΞ-ΗΘ2,01/02/2022, «Δημοσίευση της με αριθμ.πρωτ.12597/17-12022 (ΦΕΚ 259/Β/2022) κοινής υπουργικής απόφασης»
ΑΔΑ:Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27,03/02/2022, «Έναρξη Α΄κύκλου κινητικότητας 2022 στο
πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)»
ΑΔΑ:ΨΥΥΟ46ΜΠ3Ζ-Κ20,03/02/2022, «Κοινοποίηση των διατάξεων του
Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά
την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών
αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης»
ΑΔΑ:Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ,07/02/2022, «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»
ΑΔΑ:63Γ2Η-ΞΚ4,11/02/2022, «Παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»
ΑΔΑ:6Θ8246ΜΤΛ6-ΦΘΕ,11/02/2022, «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο
Πολιτών»
ΑΔΑ:ΡΕ1946ΜΤΛ6-ΚΝΞ,15/02/2022,
«Μοριοδότηση
αδιάσπαστων
τίτλων
μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters) κατά τη διαδικασία επιλογής
Προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ.»
ΑΔΑ:Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ,16/02/2022,
«Α΄κύκλος
κινητικότητας
2022
–
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης»
ΑΔΑ:ΩΔΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΚ,17/02/2022, «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα
«Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄139)
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές»
ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π,21/02/2022, «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου
δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026»
ΑΔΑ:996Ι46ΜΤΛ6-ΞΓΞ,21/02/2022, «Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων
το έτος 2021»
ΑΔΑ:644ΔΗ-Μ2Σ,24/02/2022, «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας
Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων (ΓΔΔΕ)»
ΑΔΑ:Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ,25/02/2022, «Παράταση της προθεσμίας της παρ.3 του
άρθρου 31 του ν.4850/2021 για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων»
ΑΔΑ:9ΣΕΤ46ΜΤΛΚ-39Γ,25/02/2022, «Διευκρινίσεις για την υποβολή προς κύρωση
κανονισμών Εργασίας προσωπικού που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.3789/1957, σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 του
ν.4808/2021 και την υπ’αριθ. 82063/2021 ΥΑ»
ΑΔΑ:Ψ1Ν846ΜΤΛ6-ΒΑΛ,28/02/2022, «Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού
ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους
των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του
ν.4795/2021 (Α΄62)»
ΑΔΑ:990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9,28/02/2022, «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού
του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 – Εισαγωγή στοιχείων
από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού»
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ΑΔΑ:ΨΘΗΨ4653Π8-ΠΜΠ,28/02/2022,
«Υλοποίηση
του
Προγράμματος
Δασοπροστασίας έτους 2022»
ΑΔΑ:96ΤΨΗ-0ΘΖ,02/03/2022, «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας
Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων (ΓΔΔΕ)
ΑΔΑ:9ΠΜΗ46ΜΠ3Ζ-ΔΔ4,02/03/2022, «Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική
μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών»
ΑΔΑ:9Χ2Θ46ΜΤΛ6-ΖΑΜ,03/03/2022, «Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του
προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 –
Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2020 και παρελθόντων ετών»
ΑΔΑ:9ΖΟ1465ΦΥΟ-Α43,04/03/2022, «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το
έτος 2022»
ΑΔΑ:ΨΔΖΜ46ΜΤΛ6-Δ7Ν,09/03/2022, «Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο
Ειδικό Ληξιαρχείο»
ΑΔΑ:ΩΑΟΙ465ΧΘΞ-66Α,10/03/2022,
«Αντιμετώπιση
συνεπειών
ναυτικού
ης
δυστυχήματος της 18 Φεβρουαρίου 2022 στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο EUROFERRY
OLYMPIA – Αντικατάσταση κατεστραμμένων οχημάτων – Κάρτες ταχογράφων –
Άδειες οδήγησης»
ΑΔΑ:9Τ6Ρ46ΜΠ3Ζ-6ΚΒ,10/03/2022, «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του Ν.4174/2013 (Α΄170)»
ΑΔΑ:60ΡΣ465ΦΥΟ-0ΘΕ,11/03/2022, «Επικαιροποίηση Εγκυκλίου σχετικά με την
προμήθεια και διακίνηση αντιδότων δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας, αναφορικά
με το αντίδοτο FOMEPIZOLE»
ΑΔΑ:Ρ1ΜΝ46ΜΤΛ6-ΓΦΑ,18/03/2022, «Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με
αποφοίτους της ΚΘ΄εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»
ΑΔΑ:63Θ6465ΧΘΞ-ΒΝΜ,18/03/2022, «Μητρώα Μηχανικών για την εφαρμογή της
με αριθμ. Πρωτ. 42610/2341/20 (Β΄3525) Υπουργικής απόφασης»
ΑΔΑ:6ΖΒΑ46ΜΤΛ6-ΕΚΞ,21/03/2022, «Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και
ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης»
ΑΔΑ:682Ξ465ΦΥΟ-Ζ67,21/03/2022, «Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας
για το έτος 2022»
ΑΔΑ:ΩΤΖ4465ΧΘΞ-ΤΗ6,21/03/2022, «Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό
Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από
επιχειρήσεις»
ΑΔΑ:ΩΑΗΝ46ΜΤΛ6-Ι5Ψ,21/03/2022, «Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο
Ειδικό Ληξιαρχείο»
ΑΔΑ:6ΔΝ146ΜΤΛ6-ΠΛΛ,23/03/2022,
«Αντιμετώπιση
προβλημάτων
που
ανακύπτουν ως προς την καταχώρηση Ληξιαρχικών Πράξεων από την Ουκρανία»
ΑΔΑ:6Ν1546ΜΤΛ6-ΕΙΔ,23/03/2022, «Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022
στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021»
ΑΔΑ:966Λ4653Π8-ΟΞΥ,28/03/2022, «Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες
εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών»
ΑΔΑ:6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ,29/03/2022, «Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της
παρ.Α.1 του άρθρου 9 του ν.4663/2020, ως ισχύει»
ΑΔΑ:Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ,30/03/2022, «Παράταση της προθεσμίας διοικητικής
υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων»
ΑΔΑ:6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ,30/03/2022, «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους
Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής
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αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος
2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης»
ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1,30/03/2022, «Παροχή οδηγιών για την διαχείρηση ηλεκτρονικών
τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων»
ΑΔΑ:90ΙΕ46ΜΤΛ6-ΟΞ7,05/04/2022, «Διορισμός αλλοδαπών πολιτών στη Δημόσια
Διοίκηση», ν.4903/2022 (Α΄46)»
ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο,07/04/2022, «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας
Α΄κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:6I7A4653Π8-XB7,07/04/2022, «Αντιπυρική περίοδος 2022 – Συνεργασία
Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας»
ΑΔΑ:6ΟΠΖ46ΜΤΛΡ-ΛΡΖ,11/04/2022, «Διευκρίνηση του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου στης ΥΑ 37356/08-04-2022 (Β΄1720)»
AΔΑ:ΩΣΡΞ465ΧΘΞ-ΗΞΥ,14/04/2022, «Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ
Β΄1820/2022 της υπ’ αρ.110947/12-04-2022 απόφασης, που αφορά την τροποποίηση
της υπ’ αρ.374362/23-12-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και
της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων.» (B΄6495)»
ΑΔΑ:6ΣΙΣ46ΜΤΛ6-4ΣΠ,15/04/2022, «Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαϊου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα»
ΑΔΑ:9ΑΚΔ46ΜΤΛ6-ΤΤ0,19/04/2022, «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και
υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο
του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΑΔΑ:9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ,19/04/2022, «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων»
AΔΑ:6ΔΗΡ46ΜΤΛΚ-ΚΔΜ,20/04/2022, «Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης,
Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων»
ΑΔΑ:64Ι04653Π8-ΖΞΨ,20/04/2022, «Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 12α
του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149)»
ΑΔΑ:6ΝΝΙ46ΜΤΛ6-ΚΡΔ,21/04/2022, «Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας
2022 (ΥΠ.ΕΣ.- Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
και του ν.4873/2021»
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