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Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών 

προβλημάτων» με τη συντομογραφία  "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών 

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

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και 

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

αποδελτίωση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η μορφοποίηση των 

κειμένων των νομοθετημάτων έγινε από το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων του ίδιου Υπουργείου.  

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

Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται 1.170 αριθμημένα νομοθετήματα που 

δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού»), μέχρι και την 12.3.2021 (με το ΦΕΚ Α΄ 38). Στον ανωτέρω 

αριθμό των καταχωρημένων νομοθετημάτων πρέπει να προστεθεί σημαντικός 

αριθμός νομοθετημάτων που δεν περιέχουν αυτοτελή ρύθμιση, αλλά μόνο 

τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα οικεία αριθμημένα νομοθετήματα.  

Το έργο ήδη συγκροτείται από δεκατρείς συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, 

VI, VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ και ΧΙΙΙ λόγω του μεγάλου όγκου των 

νομοθετημάτων. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Για την ευχερέστερη περιήγηση στα 

νομοθετήματα μεταξύ των τόμων, το έργο συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που 

περιέχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ όλων των τόμων, πλην των 

επιμέρους διαδραστικών πινάκων περιεχομένων που υπάρχουν στην αρχή εκάστου 

τόμου. Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 

12.3.2021 μορφή τους, μετά από τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από 

μεταγενέστερα νομοθετήματα. Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε. Κάτω από κάθε 

εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις μέχρι την 12.3.2021. Επίσης έχουν καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους 

συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που 

αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ 

διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης επιδιώκεται η, 

κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού της 

νομοθεσίας. 

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή  

αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν 

υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός τμήματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” (Β΄ 3140) ............................ 386 

571. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ12α/ ΓΠ. 23962/711 της 2/30.7.2020 «Ανάθεση 

Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 

2020» (Β΄ 3141) ............................................................................................................................... 400 

572. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4714 της 31/31.7.2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, 

(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την 

αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της 

νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148) .................................................................... 407 

573. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48937 της  

31/31.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και 

θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3158) .................................... 442 

574. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595 της 31/31.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών 

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

και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3159) 443 

575. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

48932 της 31/31.7.2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία 

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

Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3160) ... 444 

576. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

48929 της 31/31.7.2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3161) ... 445 

577. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967 της 

31/31.7.2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς 

χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19.» (Β΄ 3162) .................................................................................................................. 445 

578. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49000 της 31/31.7.2020 «Aναστολή επισκεπτηρίων 

σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β΄ 3163)

 ............................................................................................................................................................ 446 

579. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 της 31/31.7.2020 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165) . 446 

580. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4715 της 31.7/1.8.2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού 

Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149) ........... 448 
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471. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. 688 της 16/29.6.2020 

«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Δήμου Ηλιούπολης Β΄ 

Εξαμήνου έτους 2020» (Β΄ 2617) 

 

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

 

472. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ Αριθμ. 579/Δ.Σ. της 1/29.6.2020 «Έγκριση υπερωριακής 

απασχόλησης υπαλλήλων της καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου 

Άμφισσας για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020» (Β΄ 2624) 
 

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

 

473. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1150 της 

15.5/29.6.2020 «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα» (Β΄ 2627)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 

2859/2000 - Α΄248), με το οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών 

με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης ορισμένων 

κατηγοριών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται 

δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο,  

β) των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α΄248) 

όπως ισχύουν,  

γ) του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

2. Το π.δ. 83/2019 (A΄ 121 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

3. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.  

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (Β΄2901) «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».  

5. Την 339/18-7-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο».  

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 

14, 17 και 41, όπως ισχύουν.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_q7ut2PVjhr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV-29k3Xl1amZrsFC4VpmFVRPkNZSRt63G973MKsiUCc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tPgYioSqM0V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTy0P6FqnxfHViCPoWKDlWVkB1JwToZwySrJaUTUyDno
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tPgYioSqM0X3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYwUEXcS034xCpzP01rwXZpcrgc7LRHPqj8avkoAvnQf
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7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ. 39/3/30-

11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ΄αρ. 5294/ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Π. 2869/2389/ ΠΟΛ. 137/4-5-1987 (Β΄236) 

«Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγορών», 

η οποία κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90).  

9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής καταβολής 

Φ.Π.Α. στο πλαίσιο επενδύσεων για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούν 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες 

που ανέκυψαν λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της διασποράς 

του κορωνοϊού (COVID 19).  

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

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:  

 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:  

1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται από 

την Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987 (Β΄236) κοινή απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και για τις δαπάνες 

κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο 

επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες 

αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.  

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουργική απόφαση 

Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987 προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο 

εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε 

κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη 

σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.  

3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στον φόρο 

επενδυτής, αντί του πίνακα που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 

της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/ 4-5-1987, υποβάλλει στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις 

συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 

έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια 

δόμησης.  

4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση της παραγράφου 3 της κοινή 

υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987(Β΄236), για καθαρή αξία 
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κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου ανταλλάγματος που 

αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας 

επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης.  

5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες που 

εμπίπτουν στην παράγραφο 1, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη 

συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επενδυτή και του 

αντισυμβαλλόμενού του.  

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 της κοινή υπουργική απόφαση 

Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/ 4-5-1987 ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται με την διαδικασία της παρούσας απόφασης.  

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020. 

 

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

 

474. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4701 της 30/30.6.2020 «Πλαίσιο χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 128) 

 

… 

Άρθρο 28 

Ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

1. Ο ν. 3864/2010 (Α΄119) τροποποιείται ως εξής:  

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθενται περ. ι) και ια), ως εξής:  

«ι) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος σε απορροφώσα ή διασπώμενη εταιρεία που 

προέκυψε λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 (Α΄44) του πιστωτικού 

ιδρύματος στο οποίο παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση, στην οποία μετέχει λόγω του 

μετασχηματισμού αυτού.  

ια) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος και τα δικαιώματα των συμφωνιών - πλαίσιο 

της παρ. 4 του άρθρου 6 στο επωφελούμενο πιστωτικό ίδρυμα που προήλθε από τη 

μεταβίβαση του τραπεζικού κλάδου στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης 

κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 του πιστωτικού 

ιδρύματος που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.»  

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για την πραγματοποίηση του σκοπού του Ταμείου και την άσκηση των 

δικαιωμάτων του το Ταμείο καθορίζει το περίγραμμα της συμφωνίας - πλαίσιο ή της 

τροποποιούμενης συμφωνίας - πλαίσιο με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 

λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοοικονομική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), καθώς και με κάθε πιστωτικό ίδρυμα που προκύπτει από τη 

μεταβίβαση των τραπεζικών εργασιών του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος στο 

πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού 

του ν. 4601/2009.»  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85NiJq5bJdVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubg90vbmCzCiRWPJcRuUfXJ8CJK1iVm64mz8Zzq_9BPO
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γ. Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:  

« 12. Το Ταμείο διατηρεί όλα τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου και στα 

επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα που προκύπτουν λόγω εταιρικού 

μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 του πιστωτικού ιδρύματος που έλαβε κεφαλαιακή 

ενίσχυση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.»  

2. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα πιστωτικά ιδρύματα που 

έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από αυτό ή τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα 

που προέρχονται από τη μεταβίβαση τραπεζικών εργασιών λόγω διάσπασης ή 

μερικής απόσχισης κλάδου στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/ 

2019 μπορούν να αποφασίζουν την παράταση των συμβάσεων με τους ορκωτούς 

ελεγκτές στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος του πιστωτικού ιδρύματος και μετά 

το πέρας της πενταετίας, για διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τη δεκαετία, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 537/2014 (L 158), εφόσον η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος εγκρίνει τη σχετική 

αιτιολογημένη εισήγηση που υποβάλλει κατόπιν σύστασης της επιτροπής ελέγχου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε αντίθετη συμφωνία τροποποιείται αναλόγως μετά από 

την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3. H θητεία μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που λήγει εντός των μηνών Μαΐου και 

Ιουνίου 2020, παρατείνεται για άλλους δύο (2) μήνες από τη λήξη της, ενώ δεν 

μπορεί να ανανεωθεί πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που διενεργεί η 

Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 Α του ν. 3864/2010 

(Α΄119). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η παράταση μπορεί να επεκταθεί 

για άλλον έναν (1) μήνα, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

… 

Άρθρο 32 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας 

οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας 

Στο άρθρο 36 του ν. 2093/1992 (Α΄181) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:  

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, 

άπαξ, εντός του έτους 2020, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των 

ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του 

οχήματος.  

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του 

παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα 

δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.»  

2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά εντός του έτους 2020, 

καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται 

μέχρι το τέλος του έτους.» 
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… 

Άρθρο 36 

Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα 

καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020 

 (Στο έβδομο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, μετά τη φράση «ημερομηνία καταβολής εντός 

του μηνός Μαΐου» προστίθεται η φράση «και Ιουνίου» και το έβδομο εδ. 

διαμορφώνεται εκ νέου). 

 

… 

Άρθρο 42 

Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων 

1. Παρατείνεται μέχρι τέλος Ιουλίου 2020, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την αποστολή από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο.  

2. Παρατείνεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020, η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωση) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας του 

Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 

οικονομικού έτους 2019, στο Υπουργείο Οικονομικών.  

3. Παρατείνεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2020, η προθεσμία της παρ. 2 του 

άρθρου 167 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, για την εισαγωγή από τον Υπουργό 

Οικονομικών του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019, μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στη Βουλή για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούμενου εδαφίου πρέπει 

πάντως να προηγείται της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2021.  

 

Άρθρο 43 

Πληρωμή μισθοδοσίας μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 20.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020  

(Καταργείται το τελευταίο εδ. της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65 και η παρ. 5 

διαμορφώνεται εκ νέου) 

 

Άρθρο 44 

Αστικοί συνεταιρισμοί - Τροποποίηση του ν. 1667/1986 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) προστίθεται εδάφιο, 

ως εξής:  

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 

30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται 

μέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να 

διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική 

παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής 

πρόβλεψης στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός λαμβάνει 

επαρκή μέτρα ώστε:  

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη 

συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να 

παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,  

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με 

ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να 

απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της 

συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης και  

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από 

απόσταση.  

Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται 

υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.» 

Για περαιτέρω παρατάσεις της προθεσμίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και αντίστοιχα της θητείας των 

διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων βλ. το άρθρο 303 του ν. 4738/2020 (Α’ 

207), κατωτ. αριθ. 854. 

 

… 

Άρθρο 46 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 

48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α΄201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β του 

άρθρου 48.»  

 

Άρθρο 47 

Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή 

προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και 

σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα 

1. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από τις επιχειρήσεις 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με τον 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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πληρώτρια τράπεζα από 15.3.2020 έως την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής μέχρι την 1η 

Ιουνίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς 

που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 

εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αξιόγραφα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και 

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χωρίς να έχει 

εκδοθεί διαταγή πληρωμής, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.  

2. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 40 του ν. 3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή 

πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η 

Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή 

τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα 

οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας.  

β. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρούσας εντάσσονται και επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τομέα, των οποίων ο κύκλος εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου 

και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις 

συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, 

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις 

οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία προσδιορισμού 

των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1191 της 18/25.8.2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του 

ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού 

χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 

του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, 

ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” (Α΄ 128)» (Β΄ 3506), 

κατωτ. αριθ. 640. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWq43-EgcF2jMyVp7XvPQPwjN9ZWscOkb7lSgn7D-wIs
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3. Οι κομιστές των αξιογράφων της παρ. 2, συνολικής αξίας άνω του είκοσι τοις 

εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως 

προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις 

συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, 

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις 

οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. 

απολαμβάνουν επίσης, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των 

οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα 

ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν 

εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα 

οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία 

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 

2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν 

εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε 

αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 

σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αξιογράφων 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του 

παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία 

προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνικού 

χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.  

4. ( Αντικαθίσταται η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108). 

5. ( Προστίθεται περ. γ΄ στην παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108). 

 

… 

Άρθρο 49 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής 

της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής 

του φόρου  

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως 

και τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται 

εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»  

2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020. 

 

… 

Άρθρο 56 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 

αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:  

«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 

που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους 

συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020. Η διάρκεια λειτουργίας της 

συσταθείσας, με την υπ΄ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), 

Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 

63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως 

την ως άνω ημερομηνία.»  

2. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/ 2015, προστίθεται εδάφιο ως 

εξής:  

«Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020». 

 

… 

Άρθρο 62 

Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018 

Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200), όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή της με το άρθρο 35 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), οι λέξεις «όχι πέραν της 

30.06.2020» αντικαθίστανται, από τις λέξεις «όχι πέραν της 31ης.12.2020» και το 

άρθρο 35 του ν. 4578/2018 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 35 

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται με πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για 

την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. 

Στις προκηρύξεις του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περ. 

β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το 

προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του 

ν. 4109/ 2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και 

Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα 

παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε 

οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά 

μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα 

για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα 

τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.  

Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν 

εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.  

2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις 

προσλήψεις της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2020, επιτρέπεται, 

κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του 

άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος 
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του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.  

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του 

π.δ. 164/2004 (A΄ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 

της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ενώ δεν 

προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας της παρ. 1.» 

 

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

  

  475. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Αριθμ. 4030/A1-3325 της 12/30.6.2020 «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, 

Απασχόλησης και Κόστους Ζωής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες από Ιούλιο έως 

και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 2632)  
 

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

 

476. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Αριθμ. 4032/A1-3324 της 12/30.6.2020 «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 2633) 

 

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

 

   477. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Αριθμ. 4029/A1-3210 της 12/30.6.2020 «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικών Επιχειρήσεων της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 2633) 
 

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

 

  478. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ. 137106 της 22/30.6.2020 

«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες 

και νυχτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

του Δήμου Αθηναίων για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο έτους 2020» (Β΄ 

2640) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zuJvQ9lEFq7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbc-B_Eh2MwWjYAtLiK2Y6nucQxzg_hjG15sTp9paC-r
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zuJvQ9lEFq64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQy8T0SXIzshAMo_Q3rL_F_VY-dvWyY0fPfRLGIJfViT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zuJvQ9lEFq64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQy8T0SXIzshAMo_Q3rL_F_VY-dvWyY0fPfRLGIJfViT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WEzaAz7B3iHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdyI9sSmEdRBmDudOSuWnWcyMzbyqyryk_Uhz7zkBHNX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WEzaAz7B3iHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdyI9sSmEdRBmDudOSuWnWcyMzbyqyryk_Uhz7zkBHNX
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  479. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ. 136977 της 22/30.6.2020 

«Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των 

διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιούλιος - 

Σεπτέμβριος 2020» (Β΄ 2640) 
 

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

 

   480. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

17144 ΕΞ 2020 της 18/30.6.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 2645)  
 

Έχοντας υπόψη:  

Ι. Τις διατάξεις:  

1. Του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

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

2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α΄ 143), όπως ισχύει.  

3. Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020» (Α΄ 209).  

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

5. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α΄ 85).  

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

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Της υπ΄ αρ. Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας.» (Β΄ 2902).  

10. Της υπ΄ αρ. 340/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).  

11. Της υπ΄ αρ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών περί ανακατανομής πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 

(Β΄ 4885).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WEzaAz7B3iHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdyI9sSmEdRBmDudOSuWnWcyMzbyqyryk_Uhz7zkBHNX
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ΙΙ. Την υπ΄ αρ. 2/15372/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».  

III. Την υπ΄ αρ. 2/17210/28.4.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».  

IV. Το υπ΄ αρ. 2/1721ΟΑ/ΔΠΓΚ/28.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 

περί ολοκλήρωσης του αιτήματος μεταφοράς πίστωσης από τη Μ.Κ. 29 σε ΑΛΕ των 

Μ.Κ. 24 και 31.  

V. Την υπ΄ αρ. 12329 ΕΞ 2020/19.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) 

του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 

34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους δώδεκα 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000€) αποφασίζουμε:  

 

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000€), από τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με 

την υπ΄ αρ. 2/15372/27.3.2020 απόφαση μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού 

του Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ύψους δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (13.000.000,00€), που αφορά 

στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για 

την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη 

οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων 

υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες 

και επιχειρήσεις, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 

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

 

   481. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 94/165904 της 23/30.6.2020 

«Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας 

στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής 

(ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» (Β΄ 2648) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις 

την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), όπως 

το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 

ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν" 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).  
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2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (Α΄ 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών 

υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων».  

3. Το άρθρο 62 παραγρ. 2 του ν. 4235/2014 (Α' 32).  

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

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

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

(Α΄ 138).  

6. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (Α΄ 113), που αφορά την έγκριση 

οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.  

7. Τον ν. 4384/2016, άρθρα 18, 19 και 20 (Α' 78).  

8. Το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α' 143).  

10. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α' 200) περί «Σύστασης Οργανισμού 

Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 

2732/1999 (Α' 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α' 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 

του ν. 3147/2003 (Α΄135).  

11. Την υπ΄ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως 

του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002 » (Β΄ 1042).  

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

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού 

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

ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).  

13. Το άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 132537/28-04-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής 

Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του 

Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β΄ 684).  

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των 

Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).  

15. Την υπ΄ αρ. 2015/C217/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».  

16. «Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν 

ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των 
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οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα 

από 13/03/2020 έως 25/05/2020».  

Το σημείο 16 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 

120/245073 της 7/9.9.2020 «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί 

“Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας 

στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής 

(ΕΕ L190/45, 28.06.2014)” υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648» (Β΄ 

3837)  

17. Τα με Α.Π. 276/96946/ της 06/04/2020 και Α.Π 280/ 100012 της 09/04/2020 

έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

18. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση 

ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των 

Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για 

την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα του 

Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.  

19. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας ύψους 130.000 ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.  

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

του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ' ανώτατο όριο 15.249.000 ευρώ 

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

τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. και T., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 

2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και 

ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.  

21. Την υπ΄ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε 

νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029- 501-0000000 του 

προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.  

22. Την υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β' 3051).  

23. Την υπ΄ αρ. 10530/149573/09.06.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 

ύψους 15.249.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και 

T., η οποία καταχωρίστηκε με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. 

ΑΔΑ ΨΧΗΤ4653ΠΓ-ΤΘΞ.  

24. Την υπ΄ αρ. ΓΝ.024/2020 Κ.Ε.Μ.Κ.Ε (Α.Π 47986 ΕΞ2020) γνωμοδότηση της 

ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.  

25. Την υπ΄ αρ. 766/150651/10.06.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. του άρθρου 24, παρ. 5, περιπτ. ε' του ν. 

4270/2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVKFWI-pRxiLO1SuxrQY2YjKktY3YQB81jscQeWwIKW
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Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 με σκοπό την στήριξή τους κατά τους 

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι 

1. «Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας 

είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ΄ όσον τα σκάφη 

τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται 

στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών 

που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 

2020». 

Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 

120/245073 της 7/9.9.2020 «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί 

“Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας 

στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής 

(ΕΕ L190/45, 28.06.2014)” υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648» (Β΄ 

3837)  

2. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς πλοιοκτήτες επαγγελματικών 

σκαφών τα σκάφη των οποίων φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες 

(μηχανότρατα)» ή/και «γρι-γρι».  

«3. Στις περιπτώσεις μεταβολών, μεταβιβάσεων η ενίσχυση καταβάλλεται στον 

πλοιοκτήτη ο οποίος κατέχει το σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία 

του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων.  

Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 120/245073 της 

7/9.9.2020 «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί “Χορήγησης 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 

28.06.2014)” υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648» (Β΄ 3837).  

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις 

των τομέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν. (ΕΕ) 717/2014. Δεν 

δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:  

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των 

προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.  

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα 

κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVKFWI-pRxiLO1SuxrQY2YjKktY3YQB81jscQeWwIKW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVKFWI-pRxiLO1SuxrQY2YjKktY3YQB81jscQeWwIKW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVKFWI-pRxiLO1SuxrQY2YjKktY3YQB81jscQeWwIKW
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ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες 

δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.  

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των 

εισαγόμενων.  

4. Σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 2 και 3 του Καν. 717/2014, στις περιπτώσεις που η 

επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

καθώς και σε ένα ή περισσότερους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Καν. 1407/2013 ή/και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1408/2013, ο εν λόγω κανονισμός 

ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διασφαλίζει με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 

ή τη διάκριση του κόστους ότι για τις άλλες δραστηριότητες δεν χορηγούνται 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού (Καν.717/2014).  

 

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) 

καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το 

ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού 

αλιευτικού σκάφους που κατέχει.  

2. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), ανά 

κατηγορία ολικού μήκους ανά κατηγορία ολικού επαγγελματικών αλιευτικών 

σκαφών ορίζεται ως ακολούθως:  

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται 

από σκάφος (βιντζότρατα) σε 800 ευρώ ανά σκάφος.  

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο 

των 11,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο 

γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 1.200 ευρώ ανά σκάφος.  

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 

14,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος 

που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 3.500 ευρώ ανά σκάφος.  

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται 

από σκάφος (βιντζότρατα) σε 4.000 ευρώ ανά σκάφος.  

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια 

ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 3, παρ. 2 και 5 του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 

ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των 

Υδατοκαλλιεργειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται, 
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σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 και 5, να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που 

καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).  

5. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης, όπως αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.717/2014.  

 

Άρθρο 5 

Χρηματοδότηση 

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα 

καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 239090/002 

«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς 

λογαριασμούς» (Ε.Φ 1029- 501/0000000) του τακτικού Προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2020 με 

δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

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

15.248.700 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 

απόφασης.  

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος 

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

(de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).  

2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων και την διαμόρφωση του 

τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση 

Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με το 

άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. 717/2014 τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) 

για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού 717/2014 καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται 

ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό και τα στοιχεία δημοσίευσης στην 

Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ 

εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος δικαιούχων 

με το ποσό ενίσχυσης, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μέσω του 

Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα 

καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την πληρωμή των δικαιούχων η Γενική 

Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού της 

ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.  

3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημα τους για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας του Καν 717/2014 στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπόδειγμα της αίτησης/δήλωσης η οποία ενέχει 
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τη θέση υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων αλιέων προσαρτάται στην 

παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.  

«Η αίτηση/δήλωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης υποβάλλεται έως τις 

30-9-2020.»  

Το μέσα σε «» τρίτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 

120/245073 της 7/9.9.2020 «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί 

“Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της 

Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της 

Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)” υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 

2648» (Β΄ 3837).  

4. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ μεριμνά για την ανάπτυξη και 

λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης των 

δικαιούχων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας της παρούσας απόφασης με τα 

απαιτούμενα στοιχεία του Παραρτήματος Ι και τους όρους και προϋποθέσεις της 

παρούσας.  

5. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ διασφαλίζει ότι οι απαιτούμενοι 

έλεγχοι για την διαμόρφωση της κατάστασης των δικαιούχων προς πληρωμή 

διενεργούνται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία 

διασυνδέεται με τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του στόλου 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΟΣΠΑ), ως ακολούθως:  

- Η είσοδος των δικαιούχων στην πλατφόρμα υποβολής της Υπεύθυνης 

Δήλωσης/Αίτησης, πραγματοποιείται με τους κωδικούς εισόδου στις ηλεκτρονικές 

εφαρμογές του ΟΣΠΑ, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη και των στοιχείων 

του.  

- Τα απαιτούμενα στοιχεία του πλοιοκτήτη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, 

ποσοστό ιδιοκτησίας), του σκάφους (ΑΜΑΣ, όνομα σκάφους, ολικό μήκος, 

ημερομηνία λήξης αλιευτικής άδειας, εργαλεία) και ποσό ενίσχυσης δικαιούχου, 

προσυμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου σκαφών, με διασύνδεση 

με την εφαρμογή του Μητρώου του ΟΣΠΑ και επιβεβαιώνονται από τον δικαιούχο 

προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή τους.  

- Δεν είναι εφικτή η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης/Αίτησης ενίσχυσης 

(Παράρτημα Ι), εάν τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι πλήρη, εάν το σκάφος δε 

διαθέτει αλιευτική άδεια σε ισχύ, αν διαθέτει αλιευτικά εργαλεία ΟΤΒ ή/και PS, αν δε 

γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων από τον δικαιούχο, και αν δε γίνει αποδοχή των 

όρων που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

- Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους αιτούντες με 

αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω του ΟΣΠΑ για την επιτυχή υποβολή της 

Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσής τους.  

6. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ 

προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο 2.4 της υπ΄ αρ. 132537/28-04-2011 

κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 5 

που αποστέλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και διαβιβάζει με 

τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών 

Αγροτικών Ενισχύσεων.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVKFWI-pRxiLO1SuxrQY2YjKktY3YQB81jscQeWwIKW
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7. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ του άρθρου 6, παρ. 5. που 

περιλαμβάνουν:  

α) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ του άρθρου 6, 

παρ. 2.  

β) Το ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή 

επωνυμία πλοιοκτήτη, ΑΦΜ, ποσό πληρωμής και ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού 

που υποβάλλεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.  

8. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:  

- στην έκδοση εντολής πληρωμής και  

- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την 

πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.  

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

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον 

καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

(de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας.  

10. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου 

(άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του Κανονισμού 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η 

αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φροντίζει για έκδοση απόφασης καταλογισμού για 

την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ.7 του Κανονισμού 717/2014.  

11. Τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας 

απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν (ΕΕ) 717/2014 

διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Γενική Διεύθυνση Αλιείας για τουλάχιστον 

10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

482. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αριθμ. 943/1 της 24/30.6.2020 «Παράταση καταβολής 

ετησίων διοικητικών τελών έτους 2019 μετά των απαραίτητων εγγράφων» (Β΄ 

2652) 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYM-lKbig21P-sm5EwIaKhDWL_4PC7hgko4dKVz4LaU2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYM-lKbig21P-sm5EwIaKhDWL_4PC7hgko4dKVz4LaU2
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Έχοντας υπόψη :  

α. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), ως ισχύει, ιδίως το άρθρο 18,  

β. την υπ΄αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017 απόφαση «Κανονισμός Γενικών Αδειών» 

(Β΄ 4262), όπως ισχύει, ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 11 (εφεξής: Κανονισμός 

Γενικών Αδειών),  

γ. την υπ΄αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 934/4/1-6-2020 απόφαση «Υποβολή δικαιολογητικών και 

καταβολή ταχυδρομικών τελών έτους 2019 στην ΕΕΤΤ για τις επιχειρήσεις με 

Γενική/ Ειδική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»,  

δ. το υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ 20264/22-6-2020 έγγραφο με το οποίο πάροχος ζητά την 

παράταση καταβολής των ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019, λόγω COVID-19, 

και τούτο σε συνδυασμό με αρκετά τηλεφωνήματα που δέχθηκε η ΕΕΤΤ, ιδίως, και 

μετά την δημοσίευση της ως άνω υπό στοιχείο γ. απόφασης της ΕΕΤΤ, αναλογικά και 

για τα ετήσια διοικητικά τέλη προσώπων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών 

Αδειών (Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών),  

ε. την υπ΄ αρ. 34397/23-6-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,  

και μετά από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, καθηγητή Δημ. 

Βαρουτά,  

Επειδή:  

1. Σύμφωνα με ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017 απόφαση «Κανονισμός Γενικών 

Αδειών» (Β΄ 4262), στην παρ. 4 του άρθρου 11, προβλέπεται:  

«Σε όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχουν 

δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί 

των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή δημοσίων δικτύων 

επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 

καθεστώς Γενικών Αδειών, ως εξής: 

 

Ζώνη συνολικών 

ετησίων ακαθάριστων 

εσόδων (Ε) υποκείμενων 

σε τέλη, σε ευρώ 

Συντελεστής διοικητικών 

τελών ανά ζώνη 

Υποχρέωση Υποβολής 

Δήλωσης Εσόδων ή 

Δήλωσης Απόδοσης 

Τελών 

Ε ≤ 150.000 0 

Δήλωση Εσόδων 

(Παράρτημα Γ) μέχρι 1/7 

κάθε έτους 

150.000 < Ε ≤ 

250.000.000 
0,0025 Δήλωση Απόδοσης 

Τελών 

(Παράρτημα Δ) 

μέχρι 1/7 κάθε έτους 

 

250.000.000 < Ε ≤ 

750.000.000 

0,004 

 

750.000.000 < Ε 0,0005 
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Για κάθε ημερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο σύμφωνα, 

με τον ανωτέρω Πίνακα, καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του 

επομένου ημερολογιακού έτους, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη Δήλωση 

Απόδοσης Τελών (Παράρτημα Δ) μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που 

αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 

ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης καταβολής, 

υποβάλλεται η Δήλωση Εσόδων (Παράρτημα Γ), μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

έγγραφα. Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται και σε περίπτωση που το πρώτο 

έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η 

Δήλωση Εσόδων και η Δήλωση Απόδοσης Τελών γίνεται υποχρεωτικά μέσω του 

«Ηλεκτρονικού Συστήματος υποβολής αιτήσεων» με τα επισυναπτόμενα σε αυτές 

έγγραφα και δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Γ και Δ του παρόντος. Η καταβολή 

των ετήσιων διοικητικών τελών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της 

ΕΕΤΤ όπου στο πεδίο «Αιτιολογία» του Δελτίου κατάθεσης θα συμπληρώνεται το 

ΑΦΜ της επιχείρησης και η ένδειξη «Τέλη Γενικών Αδειών Η/Ε».  

2. Το γεγονός ότι λόγω του COVID-19 αρκετοί πάροχοι ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και, ιδίως, και μετά την δημοσίευση της ως άνω υπό στοιχείο γ. 

απόφασης της ΕΕΤΤ, και δη για λόγους μη διακριτικής μεταχείρισης, ζήτησαν 

σχετική παράταση για την καταβολή ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019 με την 

υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ,η οποία λήγει, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 11 του Κανονισμού Γενικών Αδειών την 1η Ιουλίου 2020, για τα ετήσια 

διοικητικά τέλη του έτους 2019.  

3. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

αποφασίζει:  

 

1. Παρατείνει την προθεσμία καταβολής ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019 

μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, αντί 

μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 που θα έληγε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του 

Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017, ως ισχύει) η σχετική 

προθεσμία.  

2. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.  

3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

483. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

66780 ΕΞ 2020 της 29/30.6.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του 

άρθρου 20 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2655)  

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdnjmLwYBiD-Pu3SOMqK74D1FbEtzjGzSRhyAvcoJUAT
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1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου δωδέκατου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),  

β. των παρ. 11 και 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (Α΄65),  

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),  

δ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις (Α΄ 131),  

ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),  

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ζ. της υπ΄αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο 

Ζαββό» (Β΄ 3051),  

η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

2. Την υπ΄αρ. 132052 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΩΛ46ΜΤΛΠ-ΛΗΣ) απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την 

«Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών».  

3. Την υπ΄ αρ. 824 ΕΞ 2019/17.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ3Ξ46ΜΤΛΠΝ5Σ) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την 

«Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών».  

4. Την υπ΄ αρ. 24963 ΕΞ 2020/28.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

για την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 67343/19.6.2019 (Β΄ 2443) απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη 

διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του 

άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 661).  

5. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που 

ανέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19.  

6. Το γεγονός ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση που τροποποιεί τον ν. 4557/2018 

για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτή προβλέπει 

ζητήματα καταχώρισης υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων του ίδιου νόμου.  

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Την παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 

«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2020. 

Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του προηγούμενου 

εδαφίου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών 

ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. 

 

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

 

484. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 της 30/30.6.2020 «Καθορισμός 

διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής”» (Β΄ 2656)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του 

ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. “Περαιτέρω μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),  

β. του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη 

των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54),  

γ. των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,  

δ. του άρθρου 4 και 7 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 115),  

ε. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως ισχύει,  

στ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 

του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb9WZPtWCG5YNKHGXs3HUuNzYzlFpETTLHRkzUZvRqBv
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δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 41),  

ζ. του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως ισχύουν,  

η. του ν. 3252/2004 « Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 132), όπως ισχύει,  

θ. των άρθρων 5, 6, 8 και 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως 

ισχύει,  

ι. της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και 

ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (Α΄217),  

ια. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(Α΄ 133),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιγ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

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

ιδ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (Α΄ 32),  

ιε. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των 

τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας 

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 159),  

ιστ. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α΄ 167),  

ιζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

2. Την υπ΄ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/2020 απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 7).  

3. Την υπ΄ αρ. 54713/18.07.2020 απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).  

4. Την υπ΄ αρ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική απόφαση «Αρμοδιότητες - 

Καθήκοντα Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των 

λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β΄ 5622).  

5. Το υπ΄ αρ. 26451/15-06-2020 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Αττικής, το υπ΄ αρ. ΔΑΑΔ Χ1880/ 19-06-2020 και υπ΄ αρ. 10114/22.06.2020 

έγγραφα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, το υπ΄ αρ. 

Δ3β/29307/15-06-2020 έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, το 

υπ΄ αρ. 24243/ 12-06-2020 έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

και Θράκης, το υπ΄ αρ. 50260/15-06-2020 έγγραφο της 5ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το υπ΄ αρ. 27168/17-06-2020 έγγραφο 

της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
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Δυτικής Ελλάδας, το υπ΄ αρ. 26877/18-06-2020 έγγραφο της 7ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Κρήτης.  

6. Το υπ΄ αρ. 40958/30.06.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας με συνημμένη εισήγηση για το γνωστικό αντικείμενο και την κατανομή του 

χρόνου για την Ειδικότητα της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και την 

«Ειδικότητα της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».  

7. Το από 29-6-2020 έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας με συνημμένους πίνακες για την κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων 

νοσηλευτών στις ΜΕΘ - ΤΕΠ.  

8. Το υπ΄ αρ. Β1α/οικ.32654/26/05/2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 41046/ 30.06.2020 

εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών για λήψη 

ειδικότητας α) «επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής», β) «νοσηλευτικής δημόσιας 

υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής», για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία 

προσόντα, το πρόγραμμα, την κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης 

των ειδικευόμενων για την ίδια ως άνω περίοδο, την κατανομή των θέσεων ανά 

εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας των υποψήφιων ειδικευόμενων στην «επείγουσα 

και εντατική νοσηλευτική» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

α) Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη λήψη έκαστης ειδικότητας έχει διάρκεια 

δεκαοκτώ (18) μήνες.  

β) Ως Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΜ) για την ειδικότητα της «Επείγουσας και 

Εντατικής Νοσηλευτικής» ορίζονται οι Μονάδες Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), οι 

Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ) των Νοσοκομείων του Πίνακα του Παραρτήματος.  

Για την ειδικότητα της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής» ως ΕΜ ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 

(Α΄ 54) της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 2 

Οι συσταθείσες χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευόμενων 

«Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και οι εξακόσιες (600) θέσεις 

ειδικευόμενων «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» των 

παρ. 12 και 16 του ν. 4690/2020, κατανέμονται αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στoν 

πίνακα του Παραρτήματος και στον ν. 4690/2020, όπως ισχύει.  

Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές 

ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά 

μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια 

κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψήφιους που δεν εργάζονται στον 
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δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να 

καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 

25% των θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.  

«Οι Νοσηλευτές που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΙΔΟΧ) δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας 

και εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη θέσης τους. 

(Αφορά όλους τους επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)  

Εργαζόμενοι Νοσηλευτές στον Ιδιωτικό Τομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για 

λήψη ειδικότητας και εφόσον επιλεγούν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ισόχρονης 

διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης».  

Τα μέσα σε «» εδ. προστέθηκαν με την παρ. 1 της απ. Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ.57113 της 

16/21.9.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης “Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) ‘Νοσηλευτικής 

Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής’” (Β΄ 2656 )» (Β΄ 4041). Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 (Β΄ 2656) απόφαση παραμένει ως έχει.» 

 

Άρθρο 3 

α) Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους καταλόγους 

μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής. Στην 

αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους, ως εξής: α) Όσοι ενδιαφέρονται 

για την απόκτηση της ειδικότητας «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» 

δύνανται να δηλώσουν έως τρία Νοσοκομεία μίας Υγειονομικής Περιφέρειας 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, β) Όσοι ενδιαφέρονται για την 

απόκτηση της ειδικότητας «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής» δύνανται να δηλώσουν μόνο μία Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους 

των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.  

β) Για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαιτούνται:  

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή 

ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το 

ΔΟΑΤΑΠ.  

αβ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να 

είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή 

βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι 

σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3252/2004 (Α΄ 132).  

αγ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.  

αδ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

το τελευταίο έτος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_VilEoXv9_wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteMfhc_eLQjQ3EzPyRLmQz-I7AgYhdyt-Jj_kox5R2Gj
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τους 

ενδιαφερόμενους με τρόπο που υποδεικνύεται από κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας 

σε σχετική ειδική ανακοίνωση που αναρτά στην ιστοσελίδα της.  

«γ. Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα νοσηλευτές (περιλαμβανομένων και 

των υπηρετούντων στα στρατιωτικά νοσοκομεία) που δύνανται να καταλαμβάνουν με 

απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου καθορίζεται η διαδικασία επιλογής 

αυτών, ως ακολούθως:  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της 

«Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται:  

- Αίτηση του ενδιαφερομένου σε τρία κατά ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

μιας Υγειονομικής Περιφέρειας (σύμφωνα με το παρόν άρθρο) μέσω του 

διαδικτυακού τόπου αυτής.  

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο από τον 

Διευθυντή–τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ και ΜΑΦ) «και 

στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)» για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

Το ανωτέρω σημείο συμπληρώθηκε ως άνω με την προσθήκης της μέσα σε «» 

φράσης, από την παρ. 2 της απ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.74128 της 7/8.1.2021 «Τροποποίηση - 

συμπλήρωση 1) της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας “Καθορισμός διαδικασίας 

για τη λήψη ειδικότητας α) ‘Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής’, β) 

‘Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής’” (Β΄ 2656) και 2) της 

υπό στοιχεία Γ6α/ Γ.Π. οικ.57113/16-09-2020 (Β΄ 4041) απόφασης» (Β’ 28). Με 

το δε ακροτελεύτιο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά η υπό 

στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 (Β΄ 2656), απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό 

στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/16-09-2020 (Β΄ 4041) όμοια απόφαση, παραμένει 

ως έχει.» 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης (απόφαση Δ.Σ.) ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες 

επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.  

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή 

τα άσκησε επιτυχώς.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

- Με τις διαδικασίες της απόσπασης τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι 

νοσηλευτές.  

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο 

για παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.  

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα 

προέλευσης του ενδιαφερομένου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cKmIes7jI47tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJjGLI4NegdWNiN5UiwqmVw-3ilrXzIlhTFJBKt7fMiE
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

- Βαθμός Πτυχίου (Μόρια: Ο βαθμός επί 10)  

- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Μόρια 150)  

- Διδακτορικός τίτλος (Μόρια 350)  

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια 50)  

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας (Μόρια: Άριστή 70, Πολύ Καλή 50, 

Καλή 30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια 10) - Προϋπηρεσία σε 

ΜΕΘ, ΜΑΦ ή ΤΕΠ (Μόρια 10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 

100)  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της 

«Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται:  

- Αίτηση του ενδιαφερομένου σε μία Υγειονομική Περιφέρεια (σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο) μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής.  

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο από τον 

Υπεύθυνο για το Συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας της Μονάδας Παροχής 

Υπηρεσιών ΠΦ, ή τον αρμόδιο προϊστάμενο για τις λοιπές δομές.  

 - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει σε δημόσιες 

Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ ή Δομές Δημόσιας Υγείας πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη.  

- Βεβαίωση του Υπευθύνου για το Συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας της 

Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ, ή τον αρμόδιου προϊστάμενου για τις λοιπές 

δομές ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερομένου για 

τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας. 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή 

τα άσκησε επιτυχώς.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

- Με τις διαδικασίες της απόσπασης τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι 

νοσηλευτές.  

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο 

για παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη. 

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε δομές 

του ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

- Βαθμός Πτυχίου (Μόρια: Ο βαθμός επί 10)  

- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Μόρια 150) 
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- Διδακτορικός τίτλος (Μόρια 350)  

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια 50)  

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας (Μόρια: Άριστή 70, Πολύ Καλή 50, 

Καλή 30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια 10)  

- Προϋπηρεσία σε Δομές Δημόσιας Υγείας και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ 

(Μόρια 10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100)  

Στην ανωτέρω διαδικασία δεν δύναται να συμμετέχουν οι δόκιμοι νοσηλευτές- 

νοσηλεύτριες.  

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η 

υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο (Αίτηση για 

εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη ή Αίτηση για 

εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη) και αν αυτές συμπίπτουν, στο 

κριτήριο (προϋπηρεσία) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να 

καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται 

αυτός που έχει τον νεώτερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν 

αυτός συμπίπτει, προηγείται ο νεώτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία 

γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 

καθορίζεται για τους υποψηφίους σε δημόσια κλήρωση».  

Η παρ. γ προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ.57113 της 16/21.9.2020 

«Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης 

“Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής”, β) ‘Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής’” 

(Β΄ 2656 )» (Β΄ 4041). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά 

τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 (Β΄ 2656) απόφαση παραμένει ως 

έχει.» 

 

Άρθρο 4 

Η διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των 

Υγειονομικών Περιφερειών. Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους 

καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών, που θα 

υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από την οικεία Υγειονομικής Περιφέρειας 

εντός τριών (3) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Για την 

ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα 

ενημερωθούν από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μέσω ανακοίνωσης στον 

ιστότοπό της προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της 

κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο κάθε Υγειονομικής 

Περιφέρειας.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_VilEoXv9_wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteMfhc_eLQjQ3EzPyRLmQz-I7AgYhdyt-Jj_kox5R2Gj
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Άρθρο 5 

Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του.  

Η απασχόλησή τους ακολουθεί το κυκλικό ωράριο.  

Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής 

τους, τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής 

κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και 

τις λοιπές μισθολογικές παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο 

νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποσπασμένοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.  

Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021 η επιλογή 

υποψηφίων διενεργείται μέχρι την 30.09.2020, με άμεση ένταξη των ειδικευόμενων 

στους φορείς υποδοχής.  

 

Άρθρο 6 

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος και του Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου 

Εκπαίδευσης έχει το «Συμβούλιο Εκπαίδευσης», το οποίο αποτελείται από ένα (1) 

μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της κάθε ειδικότητας, με τον 

αναπληρωτή του, έναν (1) Συντονιστή εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή 

Συντονιστή Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας.  

 

Άρθρο 7 

α) Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από γνώμη του 

Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» με τριετή 

θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων 

νοσηλευτών στις ειδικότητες. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ, 

κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, 

που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020, που υπηρετεί 

σε ένα από τα Νοσοκομεία ή τα Κέντρα Υγείας ή την Υγειονομική Περιφέρεια. Οι 

«Συντονιστές Εκπαίδευσης» συνεργάζονται για επιστημονικά θέματα με μέλη ΔΕΠ 

με συναφές γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας που ανήκουν σε 

Πανεπιστήμια, τα οποία εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της κάθε Υγειονομικής 

Περιφέρειας. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται σε επίπεδο ΕΜ, 

κατέχει τα ίδια προσόντα με το Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο, 

που του αντιστοιχεί. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» και ο «Αναπληρωτής 

Συντονιστής Εκπαίδευσης» επιλέγονται μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή 

της Υγειονομικής Περιφέρειας και ορίζονται με απόφασή του.  

β) Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης»:  

αα. ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των 

ειδικευόμενων,  
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αβ. εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στους χώρους παροχής 

της ειδικότητας,  

αγ. κατανέμει τους ειδικευόμενους, με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους 

και κοινοποιεί την απόφασή του στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, στους 

Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες Διοικήσεις. Δύναται να 

τοποθετήσει τον ειδικευόμενο και σε άλλη ΕΜ είτε στην ίδια ή σε άλλη Υγειονομική 

Περιφέρεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, εφόσον έχει διασφαλιστεί η συναίνεση της ΕΜ ή του φορέα 

υποδοχής,  

αδ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πιστοποιητικά των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και το Βιβλιάριο 

Εκπαίδευσης του ειδικευόμενου,  

αε. ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και/ή μετά τη γνώμη του Προϊστάμενου 

της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας σε κάθε χώρο όπου 

εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.  

 

Άρθρο 8 

Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή του χρόνου για την Ειδικότητα της 

«Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής». 

Σκοπός της ειδικότητας είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη κλινική εκπαίδευση 

νοσηλευτών σε θέματα εξειδικευμένης αντιμετώπισης ατόμων με οξέα, επείγοντα και 

απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας. Επιπλέον, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

και κλινικών δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στους νοσηλευτές να φέρουν σε πέρας 

την επείγουσα νοσηλευτική αξιολόγηση, ανάλυση, διάγνωση, παρέμβαση και 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων τόσο στο πλαίσιο οργανωμένων μονάδων επείγουσας και 

εντατικής νοσηλείας όσο και σε άλλες δομές παροχής φροντίδας υγείας για άτομα με 

οξέα και κρίσιμα προβλήματα υγείας. Ο σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από τη 

θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 

Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ) βάσει τεκμηρίων, καθώς και με τη συμβολή στην παραγωγή νέων γνώσεων με 

την ενεργητική συμμετοχή των ειδικευόμενων νοσηλευτών Επείγουσας και 

Εντατικής Νοσηλευτικής στην έρευνα.  

Επιμέρους στόχοι είναι οι νοσηλευτές Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής να:  

- Αποκτήσουν εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν κλινικές και 

τεχνικές δεξιότητες για την κλινική διαχείριση ασθενών με οξέα επείγοντα και 

απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας.  

- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση και διαχείριση Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.  

- Στελεχώσουν τα αντίστοιχα τμήματα και Μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ 

επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στην παροχή φροντίδας υγείας και τη 

βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών απόδοσης.  

Επιστημονικό περιεχόμενο (Curriculum) Ειδικότητας στην Επείγουσα και Εντατική 

Νοσηλευτική  
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Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Κλινική Πρακτική - 

Διαχείριση πόρων και προσωπικού  

- Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών ΜΕΘ και ΤΕΠ  

- Μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας  

- Ποιότητα φροντίδας υγείας και πρότυπα φροντίδας  

- Ερευνητικά δεδομένα, συλλογή και ανάλυση  

- Ερμηνεία δημογραφικών και κλινικών δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

- Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και τεκμηρίωση των παρεμβάσεων  

- Νοσηλευτικά πρωτόκολλα και διαδικασίες  

- Νομικά θέματα στον σχεδιασμό και εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας.  

Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Βασικές Αρχές αξιολόγησης και αντιμετώπισης 

διαταραχών ανά συστήματα  

1. Διαταραχές Καρδιαγγειακού συστήματος  

- Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού συστήματος  

- Βασικές αρχές και ερμηνεία Ηλεκτροκαρδιογραφήματος  

- Επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες και αντιμετώπιση (απινιδισμός, φάρμακα)  

- Αιμοδυναμική παρακολούθηση (monitoring)  

- Υγρά - ηλεκτρολύτες  

- Καρδιογενής Καταπληξία  

- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα  

- Οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα  

- Καρδιακή Ανεπάρκεια  

- Πνευμονική Εμβολή  

- Μυοκαρδιοπάθεια  

- Βαλβιδοπάθειες  

- Οξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα περικαρδιακή συλλογή, 

επιπωματισμός  

- Επείγουσα υπερτασική κρίση  

- Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς (βηματοδότης, CRT, IABP, μηχανική 

υποστήριξη κοιλιών)  

- Τοποθέτηση και διαχείριση συσκευών αγγειακής προσπέλασης.  

2. Διαταραχές Αναπνευστικού συστήματος  

- Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος  

- Αναπνευστική παρακολούθηση (monitoring)  

- Αέρια αίματος - Οξεοβασική ισορροπία  

- Αναπνευστική ανεπάρκεια  
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- Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS)  

- Ασθματική κρίση  

- Οξεία πνευμονία  

- Εξασφάλιση αεραγωγού (ενδοτραχειακή διασωλήνωση, κρικοθυρεοτομή, 

τραχειοστομία)  

- Οξυγονοθεραπεία  

- Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (C-PAP και Bi-PAP)  

- Επεμβατικός μηχανικός αερισμός  

- Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα  

- Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων  

- Αναπνευστική φυσικοθεραπεία.  

3. Νευρολογικές διαταραχές  

- Φυσιολογία του ΚΝΣ  

- Αξιολόγηση επιπέδου συνείδησης, κινητικής λειτουργίας, και της κόρης των 

οφθαλμών  

- Παρακλίνια παρακολούθηση νευρολογικών δυσλειτουργιών  

- Ενδοκράνια πίεση και εγκεφαλική οξυγόνωση  

- Κώμα  

- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Ενδοκράνια υπέρταση  

- Μυασθένεια Gravis  

- Σύνδρομο Guillain Barre  

- Επιληπτική κατάσταση  

- Μηνιγγίτιδα.  

4. Νεφρικές διαταραχές  

- Φυσιολογία και κλινική νεφρολογική εκτίμηση  

- Διαγνωστικές δοκιμασίες  

- Οξεία νεφρική βλάβη  

- Μηχανική υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.  

5. Γαστρεντερικές διαταραχές  

- Φυσιολογία και κλινική εκτίμηση γαστρεντερικού  

- Οξεία αιμορραγία γαστρεντερικού  

- Οξεία χολοκυστίτιδα  

- Οξεία παγκρεατίτιδα  

- Οξεία ηπατική ανεπάρκεια  

- Περιτονίτιδα  

- Δηλητηριάσεις.  
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6. Ενδοκρινολογικές διαταραχές  

- Φυσιολογία και κλινική εκτίμηση ενδοκρινικού συστήματος  

- Νευροενδοκρινικές αντιδράσεις σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς  

- Σακχαρώδης διαβήτης  

- Διαβητική κετοξέωση  

- Υπεργλυκαιμικό υπερωσμωτικό μη κετωτικό σύνδρομο  

- Άποιος διαβήτης  

- Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης  

- Οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια  

- Θυρεοτοξική κρίση  

- Μυξοιδηματικό κώμα.  

7. Πολυοργανικές βλάβες  

- Τραύμα  

- Τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες  

- Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης  

- Πνευμονικές βλάβες  

- Θωρακική παροχέτευση Παρ΄ ολίγον πνιγμός  

- Καρδιαγγειακές βλάβες  

- Τραύματα κοιλιακής χώρας  

- Τραύματα ειδικών οργάνων  

- Εγκαύματα  

- Επιπλοκές τραύματος.  

8. Λοιμώξεις - Σήψη  

9. Καταπληξία  

10. Αιματολογικές διαταραχές  

- Σοβαρές αναιμίες  

- Αιμολυτική κρίση  

- Αιμορραγικές και θρομβωτικές διαταραχές.  

11. Πολυοργανική ανεπάρκεια  

12. Επείγουσες καταστάσεις στη Μαιευτική - γυναικολογία  

Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Ειδικά θέματα στη Φροντίδα του Βαριά Πάσχοντα  

- Συνήθη φάρμακα (διαλύματα) - φαρμακοδυναμική - φαρμακοκινητική  

- Πόνος και διαχείριση του πόνου - καταστολή και διέγερση  

- Ψυχοκοινωνικές και γνωστικές διαταραχές - Παραλήρημα  

- Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα ηλικιωμένων και υπέργηρων ασθενών  
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- Ηθικά διλήμματα στη λήψη αποφάσεων  

- Φροντίδα στο τέλος της ζωής - ανακουφιστική φροντίδα.  

Εκπαιδευτική Ενότητα 4: Ειδικά θέματα στην Προνοσοκομειακή Φροντίδα  

- Οργάνωση υπηρεσιών  

- Πρώτες βοήθειες με τον ελάχιστο εξοπλισμό  

- Βασικές αρχές προνοσοκομειακής φροντίδας  

- Ασφάλεια στον τόπο συμβάντος  

- Βασική ΚΑΡΠΑ  

- Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση τραύματος  

- Διακομιδές.  

Εκπαιδευτική Ενότητα 5: Ειδικά θέματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

- Προδιαγραφές ΤΕΠ (υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμός)  

- Νομοθεσία - νομικά θέματα ευθύνης  

- Διαλογή και συντονισμός στο ΤΕΠ  

- Μαζικές καταστροφές  

- Βασική και Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ  

- Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση τραύματος  

- Διαχείριση ιδιαίτερων πληθυσμών  

- Κακοποίηση Ενηλίκων και παίδων  

- Βίαιες συμπεριφορές στο ΤΕΠ  

- Ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  

Εκπαιδευτική Ενότητα 6: Ειδικά θέματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

- Προδιαγραφές ΜΕΘ (υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμός)  

- Κλίμακες βαρύτητας και αξιολόγησης  

- Ινότροποι και αγγειοδραστικοί παράγοντες  

- Μετάγγιση αίματος και παραγώγων  

- Σίτιση και τροποποίηση διατροφής, μεταβολικές ανάγκες, εντερική και 

παρεντερική σίτιση  

- Διαταραχές ύπνου - κιρκάδιοι ρυθμοί  

- Έλκη πίεσης (πρόληψη και αντιμετώπιση)  

- Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας στη ΜΕΘ (Πνευμονία σε μηχανικά 

αεριζόμενους ασθενείς, βακτηριαιμία σχετιζόμενη με ΚΦΚ, ουρολοίμωξη 

σχετιζόμενη με καθετήρα, λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων)  

- Εγκεφαλικός θάνατος - μεταμοσχεύσεις.  

Ο χρόνος της ειδικότητας κατανέμεται ως ακολούθως:  

- δώδεκα (12) μήνες σε ΜΕΘ ενηλίκων και ΜΑΦ και  
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- έξι (6) μήνες σε ΤΕΠ ενηλίκων, δύναται μέρος της εκπαίδευσης να 

πραγματοποιείται σε δομές συντονισμού και παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας.  

 

Άρθρο 9 

Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή του χρόνου για την Ειδικότητα της 

Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής. 

Κύριος σκοπός της ειδικότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από 

τους νοσηλευτές ώστε α) να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία, τη διατήρηση και 

την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού στο πλαίσιο της αποστολής της Δημόσιας 

Υγείας (ΔΥ), β) να παρέχουν ποιοτική και αποτελεσματική νοσηλευτική φροντίδα σε 

όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην 

Κοινότητα. Οι παραπάνω σκοποί θα επιτευχθούν μέσα από τη θεωρητική και κλινική 

εκπαίδευση σε δομές ΠΦΥ στην Κοινότητα βάσει τεκμηρίων, καθώς και με τη 

συμβολή στην παραγωγή νέων γνώσεων με την ενεργητική συμμετοχή των 

ειδικευόμενων κοινοτικών νοσηλευτών στην έρευνα, που αφορά σε όλες τις 

υπηρεσίες ΠΦΥ και ΔΥ.  

Επιμέρους στόχοι είναι οι Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

να είναι ικανοί να:  

- Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 

προσδιοριστές της υγείας με σκοπό το σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν 

την προστασία και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της νόσου.  

- Να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας (πρόληψης και προαγωγής της υγείας, 

διάγνωσης, θεραπείας, υποστήριξης και αποκατάστασης) στο άτομο, στην οικογένεια 

και στην κοινότητα, με στόχο στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των 

ατόμων και των διαφόρων πληθυσμών.  

- Κατανοούν τη σημασία ανίχνευσης των αναγκών υγείας της κοινότητας, της 

οικογένειας, των ατόμων, της επίδρασης των κοινωνικών, διαπολιτισμικών, 

οικολογικών προβλημάτων, των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, της 

σημασίας του ορθού προγραμματισμού και της παροχής υπηρεσιών αγωγής, 

πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της υγείας, της ολοκληρωμένης 

ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα, των οποίων η νόσος δεν 

ανταποκρίνεται σε ριζική θεραπευτική αγωγή μέσω της επίτευξης καλύτερης 

ποιότητας ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.  

- Προάγουν την υγεία του πληθυσμού ευθύνης τους, σε οποιοδήποτε πλαίσιο 

(Κέντρο Υγείας, σχολεία, χώρους εργασίας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σπίτι, κ.λπ.).  

- Συμμετέχουν ενεργά στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας και να 

συμβάλλουν στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.  

- Εκτιμούν τις ανάγκες, να σχεδιάζουν και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

κατ΄ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύουν τους φροντιστές των ασθενών.  

- Διαχειρίζονται και να παρακολουθούν ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας 

στην ΠΦΥ.  

- Αναλαμβάνουν της εκπαίδευση των ασθενών με στόχο της βελτίωση της αυτο-

φροντίδας, την προαγωγή της αυτοδιαχείρισης, την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της 

συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή.  
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- Συμβάλουν στην συστηματική παρακολούθηση και απόκριση σε κινδύνους υγείας 

και έκτακτες καταστάσεις.  

- Συμμετέχουν στην προστασία της υγείας, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής 

και επαγγελματικής υγείας, της ασφάλειας τροφίμων.  

- Συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ.  

Επιστημονικό περιεχόμενο (Curriculum) Ειδικότητας στην Νοσηλευτική Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί  

- Δημόσια Υγεία  

- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  

- Ομάδα για τη Φροντίδα Υγείας της Κοινότητας  

- Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική  

- Χαρτογράφηση της κοινότητας και Διασύνδεση υπηρεσιών.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα - 

Διαχείριση πόρων και προσωπικού  

- Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών της κοινότητας  

- Μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας, Διαχείριση περίπτωσης  

- Πολιτική Υγείας και Πληροφορική  

- Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες Νοσηλευτικής ΔΥ και 

Κοινοτικής Νοσηλευτικής  

- Θέματα Ηθικής στην ΚΝ.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των Αναγκών Υγείας της Κοινότητας 

και Μεθοδολογία Έρευνας στην ΚΝ  

- Ποιότητα φροντίδας υγείας και πρότυπα φροντίδας στην Κοινότητα  

- Ορισμός της Αξιολόγησης των Αναγκών Υγείας  

- Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία  

- Έννοιες και αρχές της Αξιολόγησης της Υγείας της Κοινότητας  

- Προφίλ του πληθυσμού  

- Χαρακτηριστικά του πληθυσμού  

- Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού  

- Ερμηνεία δημογραφικών και κλινικών δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

- Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και τεκμηρίωση των παρεμβάσεων  

- Νομικά θέματα στον σχεδιασμό και εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδα  

- Ερευνητική μεθοδολογία (Στάδια, τύποι έρευνας: Πρωτογενής, Δευτερογενής, 

Ποσοτική, Ποιοτική, Μικτές μέθοδοι. Διαδικασία διερεύνησης,ερευνητικό πλαίσιο, 

ερευνητικοί στόχοι. Επιλογή σχεδιασμού έρευνας. Ηθικά ζητήματα. Σύνταξη 

Πρωτοκόλλου).  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Περιβαλλοντική Υγεία  

- Αρχές εκτίμησης/διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου  

- Περιβάλλοντα του ανθρώπου και των συναφών οικολογιών του (θεσμικά, 

ψυχαγωγικά κ.λπ.)  

- Μέτρα προστασίας της Περιβαλλοντικής Υγείας και μέθοδοι ελέγχου (τρόφιμα, 

νερό, γη, έλεγχος της ρύπανσης, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια)  

- Εκπαίδευση και προαγωγή της υγείας  

- Αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης  

- Δημόσια υγεία και επιβαρύνσεις  

- Αρχές διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης της 

υγείας) 

- Σχετική νομοθεσία και κώδικες πρακτικής (εθνικοί και διεθνείς).  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας  

- Οι αρχές και ρόλοι της νοσηλευτικής στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας Επαγγελματικής 

Υγείας  

- Εκτίμηση επικινδυνότητας στο περιβάλλον εργασίας  

- Μετρήσεις, ποιοτικές και ποσοτικές, των φυσικών, βιολογικών, χημικών και 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία στην εργασία  

- Συμβουλευτική σε τεκμηριωμένες ενδείξεις  

- Προληπτικές στρατηγικές και προστασία εργαζομένων  

- Παρακολούθηση υγείας, εμβολιασμός και καλή φυσική κατάσταση - Πρακτικές 

για τη διατήρηση αρχείων προσωπικής υγείας των εργαζομένων  

- Οργάνωση ενός συστήματος αντίδρασης πρώτων βοηθειών στο χώρο εργασίας  

- Οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας στην Εργασία ως μέρος της εταιρικής 

στρατηγικής  

- Συστήματα αποδοτικότητας και διασφάλισης ποιότητας Εθνικές και Διεθνείς 

Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας  

- Σχέσεις των κανόνων της εργασιακής ζωής και μεταξύ της φροντίδας της υγείας, 

της οικονομίας, της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια και της νομοθεσίας 

για την απασχόληση  

- Προαγωγή και διατήρηση της υγείας του εργαζομένου, σε ατομικό, συλλογικό και 

εθνικό επίπεδο  

- Εργονομία  

- Η δι-επαγγελματική προσέγγιση-συνεργασία και επικοινωνία με άλλους 

συμβούλους και ειδικούς  

- Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ευεξίας συμπεριλαμβανομένων: των 

προγραμμάτων υποστήριξης εργαζομένων.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαπολιτισμική Νοσηλευτική  

- Εισαγωγή στη διαπολιτισμική φροντίδα Θεωρίες διαπολιτισμικής φροντίδας  
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- Διαπολιτισμική προσέγγιση της κοινοτικής υγείας  

- Ρόλοι και δραστηριότητες των νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας μεταναστών και 

προσφύγων  

- Μεθοδολογία Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλημάτων-PBL σε ειδικά πολιτισμικά 

θέματα της φροντίδας υγείας για όλες τις ηλικιακές ομάδες  

- Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιρροές της στα παραδοσιακού και δυτικού 

τύπου συστήματα φροντίδας υγείας, στους νόμους και στους εθνικούς κανονισμούς 

και στη ζωή ενός ευρωπαίου πολίτη  

- Ειδικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες 

στην Ελλάδα  

- Νόμοι και κανονισμοί για τη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Φαρμακευτική Φροντίδα στην Κοινότητα  

- Επιλεγμένες έννοιες και αρχές, Ορισμοί της διεπαγγελματικής φαρμακευτικής 

φροντίδας (IPPC). Ρόλοι των επαγγελματιών υγείας-αρμοδιότητες.  

- Γενικές αρχές, ορθολογική χρήση των φαρμάκων στην κοινότητα, χρήση 

γενόσημων, αντιμικροβιακή αντίσταση, αυτο-φαρμακευτική αγωγή.  

- Εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενή. Διαχείριση της συμμόρφωσης στην 

φαρμακευτική αγωγή. Διεπιστημονική επικοινωνία και συνεργασία. Η κοινωνική 

θέση του νοσηλευτή.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανακουφιστική Φροντίδα  

- Έννοιες Ανακουφιστικής Φροντίδας  

- Στρατηγικός σχεδιασμός ανακουφιστικής φροντίδας  

- Ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας στο σύστημα υγείας: παγκόσμια 

μοντέλα  

- Ρόλοι των νοσηλευτών στην ανακουφιστική φροντίδα  

- Τυπικοί και άτυποι φροντιστές, εθελοντές.  

- Ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα: αξιολόγηση και διαχείριση  

- Αξιολόγηση και θεραπεία του πόνου  

- Παρενέργειες των φαρμάκων για τον πόνο  

- Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών σχετικά με τη 

σωστή χρήση της παυσίπονων  

- Συναισθηματική υποστήριξη για ασθενείς σε τελικό στάδιο και τις οικογένειές 

τους στη φροντίδα της υγείας  

- Γνώση της έννοιας της φροντίδας στο τέλος της ζωής, απώλεια, θλίψη, πένθος  

- Ειδικά κλινικά θέματα: Άνοια, Δύσπνοια: αξιολόγηση και διαχείριση, τραύματα, 

οίδημα και προβλήματα δέρματος: αξιολόγηση και διαχείριση, Ναυτία/έμετος: 

αξιολόγηση και διαχείριση, Δυσκοιλιότητα/διάρροια: αξιολόγηση και διαχείριση, 

Περίπτωση συμπτωμάτων γαστρεντερικού, Αξιολόγηση και θεραπεία των 

συμπτωμάτων  

- Δερματολογικά προβλήματα στην ανακουφιστική φροντίδα.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οικογενειακή Νοσηλευτική Φροντίδα  

- Εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών για την προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας των ατόμων και των οικογενειών  

- Προσέγγιση αξιολόγησης του οικογενειακού συστήματος ως ενός συνόλου εντός 

της κοινωνίας και ως συστήματος αλληλεπίδρασης.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Νοσηλευτική Φροντίδα ηλικιωμένων  

- Υγιής γήρανση  

- Δημιουργία φιλικών προς την ηλικία κοινοτήτων/ Κακοποίηση ηλικιωμένων  

- Φροντίδα των φροντιστών  

- Λειτουργίες διεπιστημονικής ομάδας  

- Διεπιστημονική επίλυση προβλημάτων  

- Αποτελεσματική παροχή εξατομικευμένης παροχής φροντίδας σύμφωνα με την 

Γεροντολογική Νοσηλευτική  

- Διαχείριση και Αυτοδιαχείριση φαρμάκων.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κατ΄ οίκον Νοσηλευτική  

- Πολιτική και φιλοσοφία της νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι  

- Το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι (Θεωρία 

Orem, Αυτοφροντίδα, Αυτοδιαχείριση)  

- Το σύστημα Omaha  

- Το σύστημα κατ΄οίκον φροντίδας της Saba, NANDA, NIC/NOC με επίκεντρο τον 

ασθενή  

- Η επίσκεψη στο σπίτι  

- Οι ρόλοι και οι ευθύνες των νοσηλευτών (πάροχος, μέλος ομάδας, επικεφαλής 

ομάδας)  

- Ο ρόλος της οικογένειας, φροντίδα στο σπίτι με επίκεντρο τον ασθενή/ φροντιστή  

- Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες φροντίδας ασθενή/ φροντιστή και οικογένειας  

- Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες Διαχείριση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Κατ΄ 

οίκον φροντίδας.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Σχολική Νοσηλευτική  

- Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σχολικής Υγείας, Σχολικής Νοσηλευτικής. 

Θεωρητικό μοντέλο Σχολικής Νοσηλευτικής  

- Δεξιότητες και Επάρκεια Σχολικού Νοσηλευτή  

- Ρόλοι και καθήκοντα Σχολικού Νοσηλευτή  

- Πρότυπα άσκησης Σχολικής Νοσηλευτικής στον 21ο αιώνα  

- Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο σχολικό περιβάλλον. Υγεία και ασφάλεια στο 

σχολικό περιβάλλον  

- Χρήση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας στη Σχολική Νοσηλευτική  
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- Νοσηλευτική διαχείριση παιδιών με χρόνια νοσήματα σε σχολικό περιβάλλον 

(Ψυχική Υγεία, Σακχαρώδη Διαβήτη, Άσθμα, Επιληψία, Καρδιαγγειακά 

Προβλήματα, Ειδική Αγωγή)  

- Πολιτικές ανάπτυξης της Σχολικής Νοσηλευτικής σε Διεθνές επίπεδο.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Νοσηλευτική για Επείγουσες Καταστάσεις και 

Καταστροφές  

- Βασικές γνώσεις και δεξιότητες νοσηλευτικής σε δύσκολα περιβάλλοντα με 

περιορισμένους πόρους και μεταβαλλόμενες συνθήκες  

- Εκτίμηση επικινδυνότητας  

- Συνεχές διαχείρισης καταστροφών  

- Ικανότητες πρόληψης/μετριασμού Ικανότητες ετοιμότητας  

- Ικανότητες αντίδρασης/Ανάκαμψης/Αποκατάστασης Παροχή θεραπείας  

- Πρόληψη Ασθενειών και Προαγωγή της Υγείας. Δημιουργικότητα και 

προσαρμοστικότητα  

- Μοντέλα Ηγεσίας-Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικών  

- Επικοινωνία και διαμοιρασμός πληροφόρησης  

- Φροντίδα της Κοινότητας-Ατόμων και Οικογενειών.  

Ο χρόνος της ειδικότητας κατανέμεται ως ακολούθως:  

- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Παθολογικό τμήμα και ΤΕΙ Νοσοκομείου  

- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Χειρουργικό τμήμα και ΤΕΙ Νοσοκομείου  

- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Παιδιατρικό τμήμα και ΤΕΙ Νοσοκομείου  

- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Καρδιολογικό τμήμα και ΤΕΙ Νοσοκομείου  

- Άσκηση τεσσάρων (4) μηνών σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ)  

- Άσκηση ένα (1) μήνα σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας  

- Άσκηση δύο (2) μηνών σε Δομές/Υπηρεσίες παροχής κατ΄ οίκον φροντίδας  

- Άσκηση ένα (1) μήνα στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Υγειονομικής 

Περιφέρειας ή σε Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας (ή και Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας)  

- Άσκηση δύο (2) μηνών σε υπηρεσίες του ΕΟΔΥ και στο Κεντρικό Εργαστήριο 

Δημόσιας Υγείας ή σε Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας  

- Άσκηση δύο (2) μηνών σε οργανωμένο Χώρο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής 

υγείας Εργασίας δημόσιου φορέα  

- Άσκηση δύο (2) μηνών σε σχολικές μονάδες [όχι οργανωμένη Δομή «Σχολικής 

Νοσηλευτικής»].  

 

Άρθρο 10 
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Οι θεωρητικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρέχονται μέσω 

πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, που θα ορίσει το Υπουργείο Υγείας ή και άλλων 

σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης.  

 

Άρθρο 11 

Στο «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του ειδικευόμενου καταγράφεται το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η 

αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Σε κάθε περίπτωση, στο «Βιβλιάριο 

Εκπαίδευσης» γίνεται λεπτομερής καταγραφή των νοσηλευτικών διαδικασιών και 

παρεμβάσεων, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους νοσηλευτικούς ρόλους, που ο 

ειδικευόμενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.  

Η συμπλήρωση του «Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης» είναι υποχρεωτική 

για τον ειδικευόμενο και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου της 

ειδικότητας.  

 

Άρθρο 12 

Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση του Διοικητή της 

οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του 

ειδικευόμενου και επιτυχή συμμετοχή σε τελικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, 

που διεξάγονται μια φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας 

όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος.  

Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα 

και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσμα 

του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές 

εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές.  

Η «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», που ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, με τριετή θητεία, είναι αρμόδια για τη δημιουργία 

δεξαμενής Τράπεζας θεμάτων και για την επιλογή των ερωτήσεων από σύνολο 

δεκαπλάσιων τουλάχιστον ερωτήσεων. Οι τριμελείς «Επιτροπές Διενέργειας 

Εξετάσεων» που συγκροτούνται, με την ίδια απόφαση, είναι αρμόδιες για τη 

διενέργεια των εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά Υγειονομική Περιφέρεια.  

 

Άρθρο 13 

Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε 

επόμενες εξετάσεις. Όσοι έχουν αποτύχει για τρίτη φορά, προκειμένου να 

προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή 

τους για έξι (6) μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε ΕΜ, μετά 

από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου 

εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή, 

ο Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης καθορίζει τους χώρους άσκησης.  

Η απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο 2020- 2021.  

Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

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

Κυβερνήσεως.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 90 

Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 70 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 50 

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΝΕΛΕΙΟ - ΜΠΕNΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 39 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 15 

Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 20 

Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 40 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 15 

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 10 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 20 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. 

ΣΑΒΒΑΣ» 

10 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

15 

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 20 

ΣΥΝΟΛΟ 414 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

και ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 15 

Γ.Ν. ΧΙΟΥ 8 

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 10 

ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 15 



59 
 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 90 

Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ 60 

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ 60 

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 30 

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 50 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 3 

ΣΥΝΟΛΟ 341 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 60 

Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 20 

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 20 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 50 

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ) 5 

Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 5 

Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ) 3 

ΓΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 5 

ΓΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 5 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 

 

Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 60 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 50 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 10 

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 

Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 10 

Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 10 
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Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 10 

Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 8 

Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 10 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 40 

ΣΥΝΟΛΟ 213 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

«Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 50» 

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 20 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 20 

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10 

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 

«Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.- Κ.Υ. 

ΚΥΜΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

20» 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 25 

ΣΥΝΟΛΟ 165 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ και 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 70 

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 15 

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 10 

Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 10 

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 

Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 

Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 

Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 10 
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Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 20 

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 15 

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 255 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 20 

Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 15 

ΣΥΝΟΛΟ 90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1.650 

 

Τα μέσα σε «» σημεία των Νοσοκομείων της 5
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Πίνακα συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 της 

απ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας Αριθμ. 

Γ6α/Γ.Π.74128 της 7/8.1.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση 1) της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας “Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) 

‘Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής’, β) ‘Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής’” (Β΄ 2656) και 2) της υπό στοιχεία Γ6α/ Γ.Π. 

οικ.57113/16-09-2020 (Β΄ 4041) απόφασης» (Β’ 28). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. 

ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 

(Β΄ 2656), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/16-09-

2020 (Β΄ 4041) όμοια απόφαση, παραμένει ως έχει.» 

 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα Τίτλου Νοσηλευτικής Ειδικότητας) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cKmIes7jI47tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJjGLI4NegdWNiN5UiwqmVw-3ilrXzIlhTFJBKt7fMiE
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485. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41013 της 30/30.6.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2658)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).  

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

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.25134/14.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β΄ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00» (Β΄ 

1419), με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29837/13.5.2020 όμοια κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1839) έως και τις 

15.6.2020 και ώρα 23.00 και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.36806/14.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 2280).  

8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37667/16.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ 

ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Εσωτερικών “Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα 

των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 

916)» (Β΄ 2378).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvw128CK9J4DYMX5HPMI3_Yx-pco7IzxjeiJBYs9Cqz
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9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40283/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 2602).  

10. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 

τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης [2004] L 016/44.  

11. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, 

κατά την παρούσα περίοδο, μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται 

και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).  

12. Την από 30.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

13. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.41000/30.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 

με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων 

κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με 

οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 

ελληνική επικράτεια.  

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.  

«3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής 

κρατών: Αλγερία, Αυστραλία, Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, (Δημοκρατία της 

Σερβίας), Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, 

Τυνησία και Ουρουγουάη, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή 

με οποιοδήποτε μέσο εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2602), αναφορικά με τον δειγματοληπτικό εργαστηριακό 

έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό των εισερχομένων από την αλλοδαπή. 

Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών 

δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την 

ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα 

έγγραφα.». 
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Η μέσα σε () φράση διαγράφηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

42073 της 5/5.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των 

υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2658), όπως 

ισχύει, ως προς την απαγόρευση εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της 

Σερβίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το 

χρονικό διάστημα από 6.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2746), με την παρ. 2 της 

οποίας ορίστηκε ότι: «Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 6.7.2020 και ώρα 06:00.».  

«4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον 

επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα 

κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την 

προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη χώρα συνέχεται με την άσκηση των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ 

ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια 

παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών 

αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη 

διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται 

στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα 

των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων 

πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα 

οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο 

βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση 

(transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.». 

Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42065 της 3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου 

στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 

15.7.2020» (B΄ 2658)» (Β΄ 2732). 

«5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα 

κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, 

εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2602).». 

Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42065 της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RGAU0nIPJFYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaMYiHjzw1AkyYoIgG8QwfTQ0vBtqi4MGi7NqetHclQ2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYTEgTC4j3p6HBoR4z88wZId8Re74e88Wvd4EZJz_qFw
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3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων 

κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (B΄ 2658)» (Β΄ 2732). 

(5) 6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας 

έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου 

κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ΄ εξαίρεση είσοδό τους στη χώρα για 

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.  

(6) 7. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020. 

Οι αρχικές παρ. 5 και 6 αναριθμήθηκαν σε παρ. 6 και 7 αντίστοιχα από την 

παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - 

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42065 της 3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 

και 15.7.2020» (B΄ 2658)» (Β΄ 2732).  

 

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

 

486. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41015 της 

30/30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με 

Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660)  
Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231/2020 «Επιβολή 

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την 

Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2868), κατωτ. αριθ. 530, ορίστηκε ότι:  «3. Η 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41015/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή 

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 

έως και τις 15.7.2020» (B΄ 2660) παραμένει σε ισχύ κατά το μέρος της επιβολής 

προσωρινού περιορισμού στις χερσαίες συνδέσεις με τη Βουλγαρία, όπως αυτό 

προστέθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 2733) και τροποποιήθηκε 

με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44072/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 2796).» 

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYTEgTC4j3p6HBoR4z88wZId8Re74e88Wvd4EZJz_qFw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYTEgTC4j3p6HBoR4z88wZId8Re74e88Wvd4EZJz_qFw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRSL0JB4eN4mi38f8Vqb6e5sNuMWKirFNatLS-YKtpSt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY53uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb_ZnpCMmXEYl1qg6tjDsOdeDpS0nR3eFW7j3-S6Dd_j
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1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

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

(Α΄ 151),  

δ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20042/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989), όπως 

αυτή παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25139/14.4.2020 όμοια απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, έως τις 15.5.2020 και ώρα 15.00 (Β΄ 1420) και την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. 

οικ.30341/15.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τις 31.5.2020 και ώρα 

15.00 (Β΄ 1849) και παρατάθηκε, εκ νέου, με την υπ΄  αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.33471/31.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τις 15.6.2020 και ώρα 

15.00 (Β΄ 2091).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36811/14.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό 

διάστημα από 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020» (Β΄ 2279).  

4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18170/15.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 860).  

5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25305/14.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

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

τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 1421).  

6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30341/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου 

πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1860), όπως αυτή παρατάθηκε με την 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33473/31.5.2020 (Β΄ 2092) όμοια κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής έως τις 15.6.2020 και ώρα 15.00.  

7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου 

πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄  2283), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37666/16.6.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

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

διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2283)» (Β΄ 2379) και με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.38426/18.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2419).  

8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος 

που καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με την 

Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και 

τον προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με τη Σουηδία, λαμβανομένων υπόψη των 

τρέχοντων επιδημιολογικών δεδομένων, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

9. Την από 30.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

10. Τις υπ΄  αρ. Β1α/οικ.40984/30.6.2020 και Β1α/ οικ.41049/30.06.2020 

βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 

την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη 

χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική 

Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική 

Επικράτεια. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:  

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν 

την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,  

β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ακόμη και αν 

ως προς τους οδηγούς τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. (α),  

γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,  

δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες 

επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.  
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2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία 

ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.  

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων, σιδηροδρομικών και οδικών 

συνδέσεων με την Αλβανία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική 

Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική 

Επικράτεια από την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, 

κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, 

καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους 

στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 

γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των 

χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που 

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.  

4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια 

Μακεδονία ως προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική 

Επικράτεια.  

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων 

με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, 

καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη 

Βόρεια Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους 

άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη 

συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων, γ) την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες 

επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, δ) την 

είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που 

μέσω της Βόρειας Μακεδονίας εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των 

μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή 

διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και 

των μελών των οικογενειών αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.  

(6. Με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164 της 

20/20.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων 

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

3009), κατωτ. αριθ. 546 ορίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος της 

-καταργείται η απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

42070 της 3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 

με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 

1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660)» (Β΄ 2733) με το άρθρο μόνο της οποίας 

προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο πρώτο της παρούσας υ.α., 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdsrf01PQO05iz6LsNyoeB7CjeI0YKBohR4OSWjll56j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdsrf01PQO05iz6LsNyoeB7CjeI0YKBohR4OSWjll56j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbkKX28qGC5Vvhyy3eMh12_VVH3EoG_hHuQyiPPgF8x
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όπως η άνω απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 της 3/3.7.2020 αντικαταστάθηκε από την απ. 

Υπουργών Υγείας – Υποδομών και Μεταφορών  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44072 της 

11/11.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 

με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 

1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660)» (Β΄ 2796))  

(6) (7) 6. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών 

προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, για προληπτικούς λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.  

(7) (8) 7. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 

15.7.2020.  

Με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164 της 

20/20.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων 

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

19» (Β΄ 3009), κατωτ. αριθ. 546 ορίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος της 

-καταργείται η απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 της 3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή 

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 

έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660)» (Β΄ 2733) με το άρθρο μόνο της οποίας 

προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο πρώτο της παρούσας υ.α. και οι αρχικές παρ. 6 και 

7 αναριθμήθηκαν σε παρ. 7 και 8, 

-όπως η άνω απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 της 3/3.7.2020 αντικαταστάθηκε από την 

απ. Υπουργών Υγείας – Υποδομών και Μεταφορών  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44072 

της 11/11.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, 

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

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

(Β΄ 2796)) 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του άρθρου 

πρώτου και εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να 

εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του άρθρου πρώτου. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf12XVELeMPyL6WZ6uPTAbCsZYB_dlxC5_L_aqZEOY_E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdsrf01PQO05iz6LsNyoeB7CjeI0YKBohR4OSWjll56j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbkKX28qGC5Vvhyy3eMh12_VVH3EoG_hHuQyiPPgF8x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf12XVELeMPyL6WZ6uPTAbCsZYB_dlxC5_L_aqZEOY_E
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----------.---------- 

 

487. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 41080 της 30/30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του 

απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2661)  
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – 

Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44820 

της 14/14.7.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41080/ 30.6.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2661), έως και τις 31.7.2020» (Β΄ 2864), 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41080/30.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του 

απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 έ ως και 15.7.2020» (Β΄ 2661), παρατείνεται από τη λήξη της έως 

και τις 31.7.2020.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(Α΄ 42) και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως 

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

β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30621/17.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 

ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtep_AgANoMC0kIWbKWj0vWuczEr5n1rzOQQBPT0i3WHt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY51_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTxJBOvrDAYUlmaXW5RrqZpPGm-iL2ZTcJRIPbGbZAQg
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επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό 

διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 25.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1871).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 

κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών 

πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 

και ώρα 06.00» (Β΄ 1994).  

4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 

κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως και 

8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β΄ 2094), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.35122/7.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2212), 

από τις 8.6.2020 και ώρα 12.00 έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00 και με την 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36847/14.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής έως και τις 30.6.2020 (Β΄ 2282).  

5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου 

πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37666/16.6.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

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

διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2283)» (Β΄ 2379) και με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.38426/18.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2419).  

6. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 2602).  

7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος 

προστασίας της δημόσιας υγείας που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του 

μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου των κρουαζιερόπλοιων στην 

ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
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8. Την από 29.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

9. Την υπ΄ αρ. Β1, Β2, Β3/οικ. 41077/30.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

1. Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 

απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους, εντός της ελληνικής Επικράτειας, 

κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.  

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά 

επιβατών και προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα 

περιοριστικά μέτρα επιτρέπεται, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο 

κατάπλους τους αποκλειστικά: α. σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και β. σε 

ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται 

ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο 

περιορισμός αυτός καταλαμβάνει και τα πλοία τα οποία είτε βρίσκονται ήδη είτε 

έχουν αποπλεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από ναυπηγεία.  

3. Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, 

απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι Πλοίαρχοι, 

οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος 

υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές 

αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε 

ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 

καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης 

πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στα πλαίσια επισκευών σε ελληνικά ναυπηγεία κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https://www.ynanp.gr/el/).  

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα 

αναφορικά με τον δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό 

περιορισμό των εισερχομένων από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, εφαρμοζόμενης αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 

40283/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β΄ 2602), ανωτ.αριθμ.469. 

 

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

 

https://www.ynanp.gr/el/
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488. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41081 της 30/30.6.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά 

τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2662)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

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

(Α΄ 192),  

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 

κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών 

πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 1.6.2020 

και ώρα 06:00» (Β΄ 1994).  

3. Tην υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/27.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα 

προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα 

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2028), όπως αυτή παρατάθηκε με την 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36848/14.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ESpgp0AljOvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVz4Z3bZi1_zafJr6EGNoJGEoUk6N0WKW8UUgPmGtX3O
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2284) 

έως και τις 30.6.2020.  

4. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π./οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

5. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά 

πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο 

της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα.  

6. Την από 30.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την υπ΄ αρ. Β1,B2,B3/οικ. 41078/30.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των 

πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, 

ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που μετακινούνται εντός ελληνικής 

Επικράτειας, διασφαλίζεται:  

α) Η διενέργεια ταξιδίου:  

αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο 

αυτών,  

αβ. για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για 

τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική 

ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. 

Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και  

αγ. για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), για τα 

οποία μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που 

διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ 

αυτών.  

β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων 

σε αυτά.  

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων 

επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με 
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κατ΄ ανώτατο όριο το εξήντα τοις εκατό (60%) του επιτρεπόμενου συνολικού 

αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) 

μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.  

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή 

εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 

υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς 

και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες 

πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε 

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και 

αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).  

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:  

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ.  

β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και τους 

πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, 

την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 

προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 22 έως 25 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π./οικ.40381/27.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Β΄ 2601), ανωτ.αριθμ.468. 

6. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020. 

 

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

 

489. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41089 της 30/30.6.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που 

προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2663)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

https://www.ynanp.gr/el/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ESpgp0AljOu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCg1qJNNRG102qmRpbqes_q5EbHqdmrQZwfBGUJNZ9F
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και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

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

(Α΄ 192),  

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18170/15.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» 

(Β΄ 860).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25305/14.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, έως και 

τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 1421).  

4. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 έως και τις 27.4.2020 και ώρα 23.00» 

(Β΄ 1479), όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26798/25.4.2020 (Β΄ 1586) 

όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27822/3.5.2020 

(Β΄ 1650) όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής.  

5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30341/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου 

πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 1860), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με 

την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33473/31.5.2020 (Β΄ 2092) όμοια κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, έως τις 15.6.2020 και ώρα 15.00.  
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6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου 

πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄  2283), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37666/16.6.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

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

διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2283)» (Β΄ 2379) και με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.38426/18.6.2020 (Β΄ 2419) όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

7. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π./οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

8. Την υπ΄  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 2602).  

9. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά 

πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο 

σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.  

10. Την από 30.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

11. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.41088/30.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Από την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 

επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής 
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ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον τα ως άνω πλοία 

προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.  

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των 

πλοιάρχων/κυβερνητών διασφαλίζεται:  

α. Το σύνολο των επιβατών των πλοίων ως εξής:  

αα. πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, με το σύνολο 

αυτών,  

αβ. πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα 

οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα 

μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον 

από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται 

στον αμέσως επόμενο.  

β. πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία (1) εξ 

αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω 

των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.  

γ. Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων 

σε αυτά.  

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή 

εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 

υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς 

και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες 

πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής 

μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

και στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https://www.ynanp.gr/el/).  

«4. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.» 

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42066 της 3/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που 

προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 2663)» (Β΄ 2731). 

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:  

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ,  

https://www.ynanp.gr/el/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQi450-8K9KwkYphkHMjyOTWUjVnNdcqpKAuN21zfzH
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β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή 

κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

6. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, 

την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 

προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.40381/27.6.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2601), ανωτ.αριθμ.469. 

 

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

 

  490. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1156 της 

24.6/1.7.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β΄ 

2681)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως 

ισχύουν.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

4. Την υπ΄ αρ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

5. Την υπ΄ αρ. 339 (Β΄3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.  

6. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 

υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως 

ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α΄94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfDP7ZdWpWmN_6CnOKDmlpDWVhgHd53PuQX4zHf0c597
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfDP7ZdWpWmN_6CnOKDmlpDWVhgHd53PuQX4zHf0c597
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9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις 

οποίες, «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι 

λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού 

αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται 

και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» 

(A΄249).  

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α΄34) με τις 

οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 

απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 

ειδικού δικτύου TAXISnet.  

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων λόγω του 

μεγάλου πλήθους ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται 

από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.  

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό 

έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 

άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 

2020. 

 

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

 

491. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 9777 της 26.6/1.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης “Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του 

Ο.Τ.Ε.Κ.” (Β΄ 2340)» (Β΄ 2682)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) «Τουριστική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».  

2. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQmRWHLCJ_VrE_P30L_U0BtY-_3RDO4HGBMGGXtxCBBK
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3. Την υπ΄ αρ. 3917/30.3.2006 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων 

Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του ΟΤΕΚ» (Β΄ 443).  

4. Τον ν. 3270/2004 (Α΄ 187) «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως ισχύει.  

5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 

του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 

για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).  

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την υπ΄ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, 

Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β΄ 3017).  

9. Tο π.δ.  127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).  

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

11. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ΄αρ. 5981/ 29.11.2007 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β΄ 

2340) «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με την 

4631/8.3.2019 (Β΄ 929) όμοια απόφαση.  

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8407/5.6.2020 εισήγηση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:  

 

Ι. Την τροποποίηση της με υπ΄αρ. 5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β΄ 

2340) «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.», ως ακολούθως:  

1. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:  

«Σπουδαστές, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των έκτακτων συνθηκών που 

δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID -19 έχουν δικαίωμα 

πραγματοποίησής της εντός ενός επιπλέον ακαδημαϊκού έτους»  

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 5981/29.11.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών 

ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 2340).  

ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

 

----------.---------- 
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492. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 9776 της 26.6/1.7.2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 2682).  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει.  

2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 112).  

3. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 

θεμάτων τουρισμού», όπως ισχύει (Α΄ 187).  

4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 

του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 

για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄16).  

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ΄ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, 

Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β΄ 3017).  

8. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).  

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

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

με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

10. Tην ανάγκη τροποποίησης της 12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης 

«Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» 

(Β΄ 2156).  

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

στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8433/5.6.2020 εισήγηση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:  

 

Ι. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 12315/7.11.2007 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 2156), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:  

«Καταρτιζόμενοι, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση το έτος 

κατάρτισης 2019-2020 λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQmRWHLCJ_VrE_P30L_U0BtY-_3RDO4HGBMGGXtxCBBK
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πανδημία του κορωνοϊού COVID - 19 έχουν δικαίωμα πραγματοποίησής της, εντός 

ενός επιπλέον έτους».  

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 12315/7.11.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός 

σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 2156).  

ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

493. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 82609/ΓΔ4 της 29.6/1.7.2020 «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-

2021» (Β΄ 2686)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).  

2) Τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 «Σχολικές μονάδες» του ν. 3699/2008 «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 

199).  

3) Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 

δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

4) Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού 

και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, 

μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

8) Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).  

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTUuaA-8ME0SAUCLN8bs3HSzejXEWlA7JpQiUX9SOz4N
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10) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

11) Την υπ΄ αρ. 52826/Δ2/8.5.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών 

Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1765).  

12) Την υπ΄ αρ. Φ4/53112/Δ4/8.5.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών 

ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1766).  

13) Την υπ΄ αρ. 65538/ΓΔ4/29.5.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 

2019-2020» (Β΄ 2035).  

14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με 

την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/302/78765/Β1/23.06.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

«1. Ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται ως ημερομηνία 

έναρξης των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. η Δευτέρα 14 

Σεπτεμβρίου 2020».  

Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευματων Αριθμ. 114932/ΓΔ4 της 3/6.9.2020 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 82609/ΓΔ4/ 29-6-2020 (Β΄2686) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων “Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021”» (B΄ 3710). Με το 

τελευταίο δε εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 

πρωτ. 82609/ΓΔ4/ 29-6-2020 (Β΄2686) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021». 

«2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 

Δεκεμβρίου, και το πρώτο τετράμηνο στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Ιανουαρίου.».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευματων Αριθμ. 114932/ΓΔ4 της 3/6.9.2020 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 82609/ΓΔ4/ 29-6-2020 (Β΄2686) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων “Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021”» (B΄ 3710). Με το 

τελευταίο δε εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 

πρωτ. 82609/ΓΔ4/ 29-6-2020 (Β΄2686) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_h6wwjeLrLbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV06Kv3GzzUy7E_fzmxewiUQvEDDCqS1_t4N90Drekaw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_h6wwjeLrLbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV06Kv3GzzUy7E_fzmxewiUQvEDDCqS1_t4N90Drekaw
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3. Οι παραπεμπτικές εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων 

και στρατεύσιμων μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020, θα διεξαχθούν από την 

1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2020.  

4. Κατ΄ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την 

έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα:  

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου, 

β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες 

επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου 

ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 

προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να 

εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς 

οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).  

Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 

δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και η υπ΄ αρ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Εγγραφές, μετεγγραφές, 

φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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

 

494. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 

39432  της 24.6/2.7.020 «Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΑΒ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και του Δήμου Αθηναίων, 

για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού 

COVID-19 και τη στήριξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι Plus” στο 

πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”» (Β΄ 

2694)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της περ. ιστ΄, της παρ. 1, του άρθρου 27, του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) 

«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την 

παρ. 1, του άρθρου 22, του ν. 4664/2020 (Α 32΄) και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 1050/20.03.2020 (Β΄ 942) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄248)».  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z54vFKpqYS9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK_JVqI3sq49w5zBQ1plJwFWWJDhw6Inczd39Ua6do-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z54vFKpqYS9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK_JVqI3sq49w5zBQ1plJwFWWJDhw6Inczd39Ua6do-
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4α. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεζυρόπουλο» (Β΄3051).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 

180).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» 

(Α΄181).  

7. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/17 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

8. Την από 06.04.2020 επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΒ Βασιλόπουλος 

Μονοπρόσωπη Α.Ε».  

9. Την περ. κα΄, της παρ. 1, του άρθρου 72, του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής».  

10. Το υπ΄ αριθμ. 093042/30.04.2020 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.  

11. Την ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 444/08.04.2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 

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

εγκρίνουμε:  

 

Τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρίας «ΑΒ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 

και του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι Plus» στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη 

σου». Η εν λόγω σύμβαση αφορά τη δωρεά υπηρεσιών μεταφοράς δεκαέξι χιλιάδων 

(16.000) πακέτων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και της διεξαγωγής έντεκα 

χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) διαδρομών, συνολικής αξίας ποσού εκατό χιλιάδων 

ευρώ (100.000,00) €, με στόχο την ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών για τους 

επόμενους τρεις (3) μήνες. 

 

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

 

495. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 

39427 της 24.6/2.7.2020 «Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού COVID-19» στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”» (Β΄ 2694)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της περ. ιστ΄, της παρ. 1, του άρθρου 27, του ν. 2859/2000 

«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως αυτή προστέθηκε με 

την παρ.1, του άρθρου 22, του ν. 4664/2020 (Α 32΄) και ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z54vFKpqYS9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK_JVqI3sq49w5zBQ1plJwFWWJDhw6Inczd39Ua6do-
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2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 1050/20.03.2020 (Β΄ 942) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄248)».  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

4α. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεζυρόπουλο» (Β΄3051).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 

180).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» 

(Α΄181).  

7. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/15 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

8. Την υπ΄ αρ. 17/σλ/26.03.2020 επιστολή του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ.  

9. Την περ. κα΄, της παρ. 1, του άρθρου 72, του ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής» (Α΄87).  

10. Το υπ΄ αρ. 086416/16.04.2020 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.  

11. Την υπ΄ αρ. 409/30.03.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αθηναίων.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 

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

εγκρίνουμε:  

 

Τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και του Δήμου 

Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω του 

κορωνοϊού COVID-19» στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε 

την πόλη σου». Η εν λόγω σύμβαση αφορά τη δωρεά απολυμαντικού υγρού αξίας 

εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00) €, για την απολύμανση του Δήμου για τις 

επόμενες δυο κρίσιμες για τη δημόσια υγεία εβδομάδες και στα επτά δημοτικά 

διαμερίσματα της πόλης. 

 

----------.---------- 
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496. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4702 της 3/3.7.2020 «Κύρωση: α) της από 

23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 

23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 

23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - 

Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 

(Α΄ 116) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130) 
 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση της από 23.6.2020 τροποποίησης και των από 23.6.2020 Επιμέρους 

Συμβάσεων Δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς και των παραρτημάτων τους 

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι κάτωθι επιμέρους συμβάσεις με τα 

παραρτήματά τους:  

1. Η από 23.6.2020 τροποποίηση της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου 

για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170).  

2. Η από 23.6.2020 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς για το Έργο ΙΧ της από 6.9.2018 

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» 

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 

τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018.  

3. Η από 23.6.2020 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς για το Έργο X - Εκπαίδευση επί 

της Εντατικής Θεραπείας της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 

«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την 

ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε 

με τον ν. 4564/2018.  

4. Η από 23.6.2020 τροποποίηση της από 14.1.2020 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς 

για το Έργο VII-Τραύμα [Παράρτημα 8] της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ 

του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η 

οποία Επιμέρους Σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 4655/2020 (Α΄ 16), που υπεγράφησαν 

μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο 

των οποίων έχει ως ακολούθως: 

 

(Ακολουθούν τα κείμενα των επιμέρους συμβάσεων και τροποποιήσεων) 

 

Άρθρο δεύτερο 

Προσθήκη στο παράρτημα ΙΙα της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 

Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 

μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 

Δημοσίου - Συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueFWND5REnkYXvrTj5FCSWSDYjJ3AnXFv-6XKVgjgK9N
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Στο παράρτημα ΙΙα της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους 

Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου 

για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), και συγκεκριμένα πριν από 

τη σύμβαση υποστήριξης AW 109 TREKKER Full Components Plan between 

Hellenic Ministry of Health and Leonardo S.P.A. (contract nr CST/2020/CDG016) 

προστίθεται η Basic Ordering Agreement no. CSAM/FS//2020/088 between Hellenic 

Ministry of Health and Leonardo S.P.A. for the purchase of space parts, ground 

support equipment, tools, technical assistance, training and additional service (υπ΄ αρ. 

CSAM/ FS//2020/088 Βασική Συμφωνία Προμήθειας μεταξύ του Ελληνικού 

Υπουργείου Υγείας και της εταιρείας Leonardo S.P.A. για την αγορά ανταλλακτικών, 

εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους, εργαλείων, τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης και 

πρόσθετων υπηρεσιών), η οποία αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 της 

ως άνω Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς και αφορά στις συμβάσεις υποστήριξης για το 

σύνολο των εναέριων μέσων, ελικοπτέρων και αεροπλάνων, το κείμενο της οποίας 

έχει ως εξής: 

 

(Ακολουθεί κείμενο) 

 

Άρθρο τρίτο 

Πολεοδομικά ζητήματα των Αυτοτελών Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας 

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 

228) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Τα αυτοτελή κτίρια ή οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, στα οποία 

εγκαθίστανται αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν., πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν σε πολεοδομικά θέματα:  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Χωροθετούνται όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης της 

περιοχής, σύμφωνα με το π.δ. 59/2018. Σε περίπτωση που οι χρήσεις γης δεν 

υπάγονται στο άρθρο 1 του π.δ. 59/2018, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος, χωροθετούνται, όπως προβλέπεται από τους όρους 

δόμησης της περιοχής στην οποία βρίσκεται η Μ.Η.Ν. για τις ιδιωτικές μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας- ιατρεία.  

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: Στο τμήμα που καταλαμβάνουν, εγκαθίστανται σε χρήση 

κτιρίου «Γραφεία», σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό (Δ΄ 59/1989). Σε 

περίπτωση εγκατάστασης σε χρήση κτιρίου Υγεία-Πρόνοια, πληρούνται όλες οι 

τεχνικές πολεοδομικές προδιαγραφές της χρήσης κτιρίου «Γραφεία». Σε περίπτωση 

αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κτιρίου και κατασκευής εφαρμόζεται ο ν. 4495/2017.  

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται έως τις 31.12.2020 να υπάρχει 

πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).  

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ) - ν. 4067/2012 (Α΄ 79) - άρθρο 23.  

• Κτιριοδομικός Κανονισμός (Δ΄ 59/1989) - χρήση κτιρίου «γραφεία».  
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• Ν. 4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.  

• Νομοθεσία πυροπροστασίας: Εφαρμόζονται οι διατάξεις της κατηγορίας 

«γραφεία» του εφαρμοστέου για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου στο οποίο λειτουργεί η 

Μ.Η.Ν,, Κανονισμού Πυροπροστασίας (π.δ. 71/1988, Α΄ 59 και π.δ. 41/2018, Α΄ 80). 

Κάθε αντίθετη διάταξη των Κανονισμών Πυροπροστασίας καταργείται.  

Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μ.Η.Ν., ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία 

έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις παρούσες διατάξεις έως 

τις 31.12.2020. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η λειτουργία τους 

διακόπτεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, μετά από έλεγχο της 

Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) υποχρεούνται σε επανεξέταση και 

έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των 

όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών των υπουργικών αποφάσεων που 

έχουν εκδοθεί.  

Οι ως άνω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης.».  

 

Άρθρο τέταρτο 

Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το 

περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. 

 

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

 

497. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. 12/26 της 

28.5/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3ης τακτικής συνεδρίασης της 26-2-

2020 (θέμα 31ο) απόφασης του Δ.Σ. για την αποζημίωση υπερωριακής 

απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερησίας ή 

νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του 

Νοσοκομείου μας, μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2020» (Β΄ 2705) 
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV10BfAfsLYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUX-XC5r9g-yYOR425GND3R5gTXomHJdT4KP_NuCqbdU
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498. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 3218 της 25.6/3.7.2020 «3η 

τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017 (B΄ 4268): Πλαίσιο 

υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των 

Τοπικών Προγραμμάτων» (Β΄ 2723)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Tης παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

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

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄ 138).  

δ) Του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

ζ) Του ν. 4276/2017 περί απλούστευσης διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 

επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες 

διατάξεις (Α΄ 155).  

η) Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 Κύρωση της από 20.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 83.)  

2. Τους Κανονισμούς:  

α) Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 

ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 

Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtby7GX5brdn2lm3xgxSld_wrj8pk7BR2GjKRIiwxD1VQ
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β) Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου.  

γ) Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτική και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 

165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.  

δ) Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 

1305/2013.  

ε) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.  

στ) Κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση κατ΄ εξουσιοδότηση του Κανονισμού 

(ΕΕ) 807/2004 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.  

ζ) Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε 

αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 

κάθε φορά ισχύει.  

η) Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών  ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.  

θ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις 

λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για 

τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές 

υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθεστώτα 

περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για 

την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ). 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των 

επιλέξιμων δαπανών. 

ι) Κανονισμός (ΕΕ) 1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά 

με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και 

την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.  

ια) Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 

με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

ιβ) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με 

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

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

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

ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.  

ιγ) Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για 

τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004/C 244/02).  
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ιδ) Την υπ΄ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.  

3. Την υπ΄ αρ. 24944/20-09-2016 (Β΄ 3066) κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως ισχύει.  

4. Την υπ΄ αρ. 2545/17-10-2016 (Β΄3447) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(ΕΠ) Περιφερειών».  

5. Την υπ΄αρ. 2986/25-11-2016 (Β΄ 3885) κοινή υπουργική απόφαση, περί 

προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών 

καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε 

προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

6. Την υπ΄ αρ. 1065/19.04.2016 (Β΄ 1273) υπουργική απόφαση για τη θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.  

7. Tην υπ΄ αρ. 242/14-1-2020 (B΄ 34) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα».  

8. Την υπ΄αρ. 7888/08-05-2017 (Β΄ 1654) κοινή υπουργική απόφαση, περί 

απλούστευσης πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.  

9. Την υπ΄αρ. 1746/21-01-2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση, περί 

καθορισμού των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 

(A΄ 155) των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων 

των οινοτουριστικών επιχειρήσεων.  

10. Την υπ΄αρ. 543/34450/24-03-2017 (Β΄ 1145) κοινή υπουργική απόφαση, περί 

Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων.  

11. Την υπ΄αρ. 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313) κοινή υπουργική απόφαση, περί 

πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 

στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 

2014-2020».  

12. Την υπ΄αρ. 2281/96031/14-09-2017 (Β΄ 3277) κοινή υπουργική απόφαση, για 

την «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 

διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα 

Υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014 2020»,όπως ισχύει.  

13. Την υπ΄αρ. 4912/120862/05-11-2015 (Β΄ 2468) υπουργική απόφαση, περί 

καθορισμού των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 

οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων 

παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 345/23924/02-03-2017 υπουργική απόφαση και 

ισχύει.  
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14. Την υπ΄ αρ. 3206/12-12-2016 (Β΄ 4111) υπουργική απόφαση για την Έγκριση 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α. 2014-2020 και 

κατανομή πιστώσεων Δημόσιας δαπάνης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την υπ΄ αρ. 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268), υπουργική απόφαση «Πλαίσιο 

υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των 

Τοπικών Προγραμμάτων» όπως 1. τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 7888/14-09-2018 

(B΄4178) και 355/17-1-2019 (Β΄ 65) όμοιες αποφάσεις.  

16. Την υπ΄αρ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και όπως εκάστοτε ισχύει.  

17. Το υπ΄αρ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.9.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) ΕΕ 651/2014».  

18. Την επιστολή ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων 

τεκμηρίωσης στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για 

παροχή δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ)», υπ΄αρ. 39499/ ΕΥΚΕ 5288/31-03-2017 και 

συν/να αυτής.  

19. Το υπ΄ αρ. 902/12-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για την σύμφωνη 

γνώμη της.  

20. Το σύμφωνο γνώμης του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν της από 11/3/2020 (υπ΄αρ. εισ. 

εγγρ. 1309/11-3-2020) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

21. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο 

του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις 

Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, 

να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία 

της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών 

πόρων.  

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017 (Β΄4268) όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις 7888/14-09-2018 (B΄4178) και 

υπουργική απόφαση 355/17-1-2019 (Β΄65) ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 2 

Αρμόδιοι Φορείς 

1. Για την εφαρμογή της παρούσας αρμόδιοι φορείς είναι οι εξής:  
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α. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014- 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020), η 

οποία, σύμφωνα με το ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή 

του ΠΑΑ 2014-2020 με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.  

β. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020), 

στην οποία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 24944/20-09-2016 (Β΄ 

3066), εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και είναι αρμόδια για 

τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία, της ορθής εφαρμογής των ΤΠ 

σε όλη τη χώρα.  

γ. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, δυνάμει της 2545/17-10-16 απόφασης εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων και όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των ΤΠ σε Περιφερειακό επίπεδο.  

δ. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο 

Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020.  

ε. Οι εγκεκριμένες για την εφαρμογή των ΤΠ, ΟΤΔ, οι οποίες είναι τοπικές 

εταιρικές σχέσεις ΔημόσιουΙδιωτικού τομέα οι οποίες σχεδιάζουν και μέσω της 

Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), υλοποιούν, σε προσδιορισμένες 

αγροτικές περιοχές, ΤΠ, με ολοκληρωμένο πολυτομεακό ή/και πολυταμειακό 

χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  

2. Ειδικότερα, για την ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση του Υπομέτρου 

προβλέπονται τα παρακάτω:  

α.. Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 είναι οι αρμόδιοι φορείς 

για τα εξής:  

αα) Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, υποδείγματος πρόσκλησης και των συνημμένων 

εγγράφων αυτής.  

ββ) Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής.  

γγ) Συντονισμός διαχείρισης και εφαρμογής, παροχή οδηγιών και στήριξης στους 

ΕΦΔ των Περιφερειών και ΟΤΔ, παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης του 

CLLD/LEADER.  

δδ) Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.  

β. Οι ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα εξής:  

αα) Έλεγχος της διαδικασίας προκήρυξης και δειγματοληπτικός έλεγχος 

αποτελεσμάτων.  

ββ) Σύνταξη απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης/ τροποποίησης και ανάκλησης 

αυτής.  

γγ) Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος και αναγνώριση-εκκαθάριση των 

δαπανών.  

δδ) Παρακολούθηση της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2.  

εε) Αποστολή στοιχείων προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020  

στστ) Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου πράξης (ΤΔΠ) εκτός διακριτών 

τμημάτων της πράξης.  



96 
 

ζζ) Ολοκλήρωση πράξης.  

γ. Οι ΟΤΔ και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης 

αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των ΤΠ, είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα 

παρακάτω:  

αα) Διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης: καθορισμός κριτηρίων, προετοιμασία 

και δημοσίευση προκηρύξεων, παραλαβή αιτήσεων στήριξης και αξιολόγηση αυτών, 

εξέταση προσφυγών,  

ββ) Σύνταξη ΤΔΠ και έγκριση σχετικά με διαφοροποιήσεις του φυσικού 

αντικείμενου της πράξης εντός των διακριτών τμημάτων.  

γγ) Παρακολούθηση πράξεων: παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, διοικητικός 

έλεγχος/επιτόπια επίσκεψη, επιβεβαίωση οικονομικού/φυσικού αντικειμένου, 

καταβολή ενίσχυσης.  

δδ) Εισήγηση προς τις ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, στο πλαίσιο της 

Ολοκλήρωσης πράξης.  

δ. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των 

αντίστοιχων πληρωμών.».  

 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 5 

Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών 

1. Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική 

υποβολή της αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) 

1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του 

εκάστοτε Τοπικού Προγράμματος. Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται 

πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί 

πριν την υποβολή αίτησης στήριξης στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), 

ανεξάρτητα αν ο δυνητικός δικαιούχος έχει εκτελέσει ή όχι τις σχετικές πληρωμές.  

2. Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες:  

α. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος, για χρήση των 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 και 1407/2013.  

β. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση των 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014.  

Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το 

προτεινόμενο έργο.  

3. Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει των 

Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014 πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας 

κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό 

ενίσχυση σχεδίου, πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους 

δικαιούχους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που 
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πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον 

χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη.».  

 

Άρθρο 3 

Η παρ. 12 του άρθρου 8 διαγράφεται και η παρ. 13 αναριθμείται ως παρ. 12.  

 

Άρθρο 4 

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 9 

Διοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης 

1. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης των δυνητικών δικαιούχων κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των 

αιτήσεων στήριξης και η επιλογή από την ΟΤΔ των αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο 

πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.  

2. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της 

εξέτασης των προσφυγών, διενεργείται από εισηγητές που ορίζονται με απόφαση της 

ΕΔΠ LEADER/CLLD. Οι εισηγητές, υποβάλλουν την εισήγησή τους στην ΕΔΠ, η 

οποία καταλήγει με δικαίωμα τροποποιήσεων στην αξιολόγηση της πρότασης.  

Οι εισηγητές δύναται να είναι:  

α. στελέχη της ΟΤΔ,  

β. άλλα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,  

γ. υπάλληλοι άλλων φορέων του Δημοσίου ή και ανεξάρτητοι αξιολογητές. Στην 

περίπτωση ανεξάρτητων εισηγητών, η επιλογή τους γίνεται υποχρεωτικά, μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διενεργεί η ΟΤΔ.  

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως εισηγητές 

αξιολόγησης της αίτησης στήριξης δε συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης 

προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση.  

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη παραπάνω διαδικασία, 

δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης.  

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό 

σχήμα) είναι ο δυνητικός δικαιούχος της στήριξης, ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης 

στήριξης διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα από την εν λόγω ΟΤΔ.  

3. Στον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

809/2014, περιλαμβάνεται επαλήθευση των παρακάτω σημείων:  

α. της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής,  

β. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου,  

γ. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που 

συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη,  

δ. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής,  
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ε. της επιλεξιμότητας των δαπανών της πράξης,  

στ. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παρ. 1 

στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών 

σε είδος και του κόστους απόσβεσης.  

4. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο δεν οδηγεί σε έργο ολοκληρωμένου 

και λειτουργικού χαρακτήρα, δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.  

5. Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων στήριξης και 

βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων επιλογής και προσδιορίζεται ο συνολικός 

εγκρινόμενος προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη 

και το «εύλογο κόστος» των προτεινόμενων δαπανών. Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω 

περιγραφόμενος διοικητικός έλεγχος και η βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων 

επιλογής ολοκληρώνεται για κάθε αίτηση στήριξης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα 

οποιουδήποτε σταδίου.  

6. Με βάση τα παραπάνω, η ΟΤΔ συντάσσει Πίνακα Αποτελεσμάτων, που 

περιλαμβάνει: τις παραδεκτές και τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, οι οποίες 

κατατάσσονται ενιαία ανά Υποδράση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με την 

ένδειξη «παραδεκτή» ή «μη παραδεκτή».  

Πιο αναλυτικά στον Πίνακα Αποτελεσμάτων (προσωρινό) περιλαμβάνονται:  

α. οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός 

προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της 

πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου 

που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη Υποδράση,  

β. οι αιτήσεις οι οποίες, κρίνονται μεν παραδεκτές, των οποίων ο συνολικός 

προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης υπερβαίνει αθροιστικά, τον αντίστοιχο της 

πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου 

που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη Υποδράση, αλλά λόγω 

εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη 

Υποδράση δεν δύναται να ενταχθούν,  

γ. οι αιτήσεις που κρίνονται «μη παραδεκτές» προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής 

τους,  

δ. το οικονομικό αντικείμενο και η βαθμολογία όλων των αιτήσεων στήριξης, έτσι 

όπως διαμορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.  

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλυτικά έχει ως εξής:  

α. Οι εισηγητές αξιολόγησης ορίζονται από την ΕΔΠ της ΟΤΔ και είναι 

κατάλληλων ειδικοτήτων αναφορικά με το είδος της εκάστοτε αξιολογούμενης 

πράξης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατή η χρήση εμπειρογνωμόνων.  

β. Ο συντονιστής της ΟΤΔ χρεώνει στους εισηγητές αξιολόγησης φακέλους αίτησης 

στήριξης προς αξιολόγηση.  

γ. Οι εισηγητές συντάσσουν την εισήγησή τους.  

δ. Η ΟΤΔ ελέγχει το καθεστώς de minimis μέσω της υποβαλλόμενης Υπεύθυνης 

Δήλωσης καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών 

Ενισχύσεων www.sorefsis.gr/soreusis/.  

ε. Η ΕΔΠ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση αξιολόγησης ολοκληρώνει την 

αξιολόγηση.  

http://www.sorefsis.gr/soreusis/
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Οι εισηγήσεις υποβάλλονται στην ΕΔΠ για έγκριση και ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και τη σύνταξη του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων. 

Σε περίπτωση που η γνώμη της ΕΔΠ αποκλίνει από αυτή των εισηγητών κατόπιν 

κατάλληλης τεκμηρίωσης, διαμορφώνεται ανάλογα ο Προσωρινός Πίνακας 

Αποτελεσμάτων.  

στ.Ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή 

της αρμόδιας Περιφέρειας.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΕΔΠ, 

καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ στο οποίο αναρτώνται οι εισηγήσεις των εισηγητών 

αξιολόγησης και η αξιολόγηση της ΕΔΠ σε ξεχωριστά έγγραφα.  

Κατά την αξιολόγηση η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει, εγγράφως την υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, 

που περιγράφεται στην πρόσκληση.  

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορθώνουν προφανή σφάλματα της 

αίτησης ή των δικαιολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και εκδόθηκαν 

πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των 

υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης 

στήριξης.  

Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί, λόγω καθυστέρησης 

του αρμόδιου φορέα στην έκδοσή του, τότε ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να 

υποβάλει την αίτηση που έχει καταθέσει στον φορέα, με την προϋπόθεση ότι αυτή 

έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Αν 

το σχετικό δικαιολογητικό επηρεάζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο δυνητικός 

δικαιούχος θα πρέπει να το προσκομίσει πριν το πέρας της αξιολόγησης, στην 

αρμόδια ΟΤΔ, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.  

Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει στην ΟΤΔ, τα παραπάνω έγγραφα με 

υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.  

8. Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση 

κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών 

ΟΤΔ), σύγκριση των διαφόρων προσφορών, διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών 

ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων ή με τη χρήση διαδικτύου, από τους εισηγητές 

της αξιολόγησης.  

Επίσης, η ΟΤΔ οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη τους και τους επίσημους 

τιμοκαταλόγους των προμηθευτών καθώς και με διαθέσιμες σχετικές μελέτες 

προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό και 

έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού 

και κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.  

Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές 

προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά 

τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού 

ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν 

ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις 

οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό 

να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί 
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ο δυνητικός δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα 

ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο 

προϊόν.  

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου 

κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών 

Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί θα προτείνονται από την ΟΤΔ και θα εγκρίνονται από 

την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας σε συνάρτηση με τα στοιχεία διαθέσιμων 

σχετικών μελετών που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της 

έγκρισης της πρώτης πρόσκλησης και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Οι 

Πίνακες αυτοί δύναται να επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 

μεταγενέστερων προσκλήσεων εφόσον από στοιχεία προκύπτει σχετική ανάγκη.  

9. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ψευδή 

στοιχεία ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμέλειας προκειμένου να λάβει 

ενίσχυση, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται, και ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει 

δικαίωμα κατάθεσης αίτησης στήριξης σε προσκλήσεις του Υπομέτρου 19.2 όλων 

των ΤΠ. για το ημερολογιακό έτος που υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση στήριξης 

κατά την οποία δήλωσε ψευδή στοιχεία ή δεν δήλωσε τα απαραίτητα στοιχεία λόγω 

αμέλειας, καθώς και για το επόμενο.  

Στην εν λόγω περίπτωση η αρμόδια ΟΤΔ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών 

διαβιβάζει πλήρη φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, 

με έγγραφη ενημέρωση του δυνητικού δικαιούχου.  

Στη συνέχεια η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 εξετάζει τους λόγους απόρριψης ώστε να 

αποφανθεί εάν τον δικαιώσει ή τον απορρίψει.  

Σε περίπτωση που η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 απορρίψει τον δυνητικό δικαιούχο, 

εκδίδει απόφαση στην οποία αναγράφονται οι κυρώσεις που του επιβάλλονται, 

διαβιβάζει την απόφαση σε όλες τις ΟΤΔ ώστε να εφαρμόσουν τις επιβληθείσες 

κυρώσεις και αν το έργο έχει ενταχθεί από οποιονδήποτε ΟΤΔ, ανακαλείται η 

απόφαση ένταξης της πράξης.  

Στην περίπτωση που η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 δικαιώσει τον δυνητικό δικαιούχο και 

η αίτηση στήριξης πληροί τα κριτήρια ένταξης, τότε η εν λόγω αίτηση, θεωρείται 

θετικά αξιολογημένη και συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Κατάταξης.  

10. Στην περίπτωση εμπλοκής ανεξάρτητων εισηγητών, η αναγγελία της 

πρόσκλησης που έχει διενεργηθεί για την επιλογή αυτών, έχει συμπεριλάβει όλους 

τους προσήκοντες κανόνες και ενέργειες διαφάνειας και δημοσιότητας (σε τοπικό 

επίπεδο).  

11. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης και του φυσικού φακέλου των αιτήσεων 

στήριξης στην ΟΤΔ, ο συντονιστής ορίζει στελέχη της ΟΤΔ τα οποία θα 

πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων 

των πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα 

αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας, η οποία 

συνοδεύεται από φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η έκθεση 

αυτοψίας συνοδεύει, την εισήγηση αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης προς την 

ΕΔΠ. Εξαιρούνται της διαδικασίας οι άυλες ενέργειες. Όταν λόγω των μέτρων που 

έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης στο χρονικό διάστημα από 11/3 
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έως τη λήξη των μέτρων, η επιτόπια επίσκεψη, μπορεί να αντικατασταθεί με 

οποιοδήποτε συναφές αποδεικτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες με γεωσήμανση).  

12. Σε περίπτωση που ένας δυνητικός δικαιούχος επιθυμεί την έναρξη της 

υλοποίησης της πράξης, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του, τότε ο 

δυνητικός δικαιούχος το γνωστοποιεί εγγράφως στην ΟΤΔ η οποία κατά 

προτεραιότητα πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη για την διαπίστωση της 

υφιστάμενης κατάστασης.  

13. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας διενεργεί δειγματοληπτικό διοικητικό 

έλεγχο μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΕΔΠ. Ο 

δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος της αξιολόγησης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας, αναρτάταιως επισυναπτόμενο έγγραφο στο ΠΣΚΕ.  

Ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον στο 5% του 

αριθμού των αιτήσεων στήριξης της εκάστοτε πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ, είτε φορείς μέλη της ΟΤΔ, 

είτε φορείς μέλη της ΕΔΠ, είτε φορείς μέλη του Δ.Σ. του φορέα που έχει συστήσει 

την ΟΤΔ, είναι αιτούντες, τότε οι αιτήσεις τους τίθεται αυτομάτως στον 

δειγματοληπτικό έλεγχο από την ΕΥΔ (ΕΠ) οικείας Περιφέρειας, πέραν του 

δείγματος του 5%.  

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ 

(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10%, του αριθμού 

των αιτήσεων στήριξης.  

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα που 

τεκμηριώνουν συστημικό λάθος, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καλεί την 

ΟΤΔ να επαναξιολογήσει όλες τις αιτήσεις στήριξης και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται από την αρχή.  

14. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ 

(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων ο οποίος 

συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες για την πρόσβαση των αιτούντων στο 

αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, 

για τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, τον τρόπο, τον τόπο και τις 

προθεσμίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής.  

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την 

ενημέρωση των αιτούντων. Επιπλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά τον κάθε 

αιτούντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με απόδειξη παραλαβής αναφέροντας 

το δικαίωμα κάθε δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής 

και ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η 

οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών 

προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής 

ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων 

ανά Υποδράση.  

15. Συστήνεται Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών με απόφαση της ΕΔΠ. Η 

διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ΄ αρ. 

137675/ΕΥΘΥ1016/19-12- 2018 (Β΄ 5968) Υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά.  
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Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη παραπάνω διαδικασία, 

δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης 

δήλωσης.  

16. Ο δυνητικός δικαιούχος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ 

(www.ependyseis.gr) υποβάλει την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 

εργασίμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ενημέρωσής του, ο δυνητικός 

δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΠΣΚΕ και αποστέλλει το αίτημά του 

μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΟΤΔ. Η προσφυγή εξετάζεται από 

την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής του πλήρους αιτήματος προσφυγής. Το 

παραπάνω χρονικό διάστημα εξέτασης των προσφυγών ορίζεται σαφώς στην 

πρόσκληση. Τα μέλη της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών δεν πρέπει να έχουν 

συμμετάσχει στην αξιολόγηση της ίδιας πράξης, για την οποία έχει υποβληθεί 

προσφυγή.  

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των προσφυγών, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ.  

17. Επιπλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για 

το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών, με απόδειξη παραλαβής.  

18. Η ΕΔΠ δύναται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, με απόφαση 

της να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μιας ή περισσότερων Υποδράσεων, κατά φθίνουσα 

σειρά βαθμολογίας (και μεγαλύτερη της ελάχιστης τεθείσας από την ΟΤΔ 

βαθμολογίας), πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Υποδράσης, εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:  

α. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι 

το 110% του προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης,  

β. είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανομή πόρων εντός θεματικών 

κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,  

γ. είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς 

αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,  

δ. είτε από υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν του 110% του 

προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση (δ) θα πρέπει η ΟΤΔ να αιτηθεί υπερδεύσμευση πόρων από την 

ΕΥΕ ΠΑΑ. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020 αποφασίζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 

2014- 2020 για την έγκριση ή όχι του σχετικού αιτήματος.  

Η ΕΔΠ, για λόγους επιτάχυνσης της πορείας του Προγράμματος, μπορεί με 

τεκμηριωμένη απόφαση της, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αξιολόγησης από την 

ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και πριν τη διαδικασία των ενδικοφανών 

προσφυγών, να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μέχρι του 90% της διαθέσιμης δημόσιας 

δαπάνης, δηλαδή το ποσό της προκήρυξης συν το ποσό της υπερδέσμευσης μετά από 

σχετική απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και τυχόν 

άλλα διατιθέμενα ποσά, σύμφωνα με τις ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες (α-δ).  

Η απόφαση αυτή της ΕΔΠ, αποστέλλεται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, 

με κοινοποίηση στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας 

εκδίδει απόφαση Ένταξης πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.  
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19. Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και την τυχόν μεταβολή 

των πόρων της πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 18 συντάσσεται ο 

Πίνακας Κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων και των 

προτάσεων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών και εγκρίνεται με απόφαση 

της ΕΔΠ, η οποία δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτή της Επιτροπής Ενδικοφανών 

Προσφυγών, με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.  

Σε περιπτώσεις ισοβαθμούντων δυνητικών δικαιούχων, εντάσσονται όλοι εφόσον 

επαρκεί ο προϋπολογισμός της Υποδράσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται 

κανείς από τους ισοβαθμούντες».  

Ο Πίνακας Κατάταξης συντάσσεται από την ΟΤΔ και αποστέλλεται στην ΕΥΔ (ΕΠ) 

της οικείας Περιφέρειας και στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δημοσιοποιείται, με κάθε 

πρόσφορο μέσο, ο Πίνακας Κατάταξης.  

20. Όλες οι αιτήσεις στήριξης και τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων αυτών 

μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το 

ΟΠΣΑΑ.».  

 

Άρθρο 5 

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 10 

Ένταξη πράξεων 

1. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη από την ΟΤΔ και μετά από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγών, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, 

εκδίδει απόφαση Ένταξης πράξεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 του 

ν. 4314/2014, με την οποία κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ κατά την 

έννοια του άρθρου 2.(9) Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013.  

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μπορεί να εκδώσει αποφάσεις Ένταξης 

πράξεων και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδικοφανών προσφυγών, μετά 

από τεκμηριωμένη απόφαση της ΟΤΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο 

άρθρο της παρούσας.  

Η έκδοση του σχεδίου απόφασης Ένταξης δύναται να πραγματοποιείται στο 

ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας και με βάση τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αυτών.  

2. Κάθε απόφαση Ένταξης, περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: τον τίτλο της πράξης, τον 

Κωδικό ΟΠΣΑΑ της πράξης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την περίοδο 

επιλεξιμότητας της πράξης, τους όρους χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό σχήμα 

της πράξης, γενικές διατάξεις και το Τ.Δ.Π. του ΟΠΣΑΑ.  

3 Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤΔ υπογράφεται σύμβαση η οποία περιλαμβάνει 

αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης.  

4. Αναφορικά με το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πράξης 

η απόφαση παραπέμπει στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το 

δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της.  
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5. Ο τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. Η απόφαση 

Ένταξης δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες πράξεις ανά πρόσκληση. Η 

απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ, κοινοποιείται στην αρμόδια ΟΤΔ.  

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αποστέλλει την απόφαση ταχυδρομικά, με 

απόδειξη παραλαβής και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο, στις 

διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση στήριξης. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας, συσχετίζει στο ΟΠΣΑΑ την απόφαση ένταξης με την πράξη ή τις 

πράξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή και για κάθε πράξη που εντάσσεται, παράγεται 

αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ σχετικό ΤΔΠ.».  

 

Άρθρο 6 

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 12 

Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων πράξεων 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:  

1. Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο 

προς την ΟΤΔ. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να 

τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Στο αίτημα 

επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα. 

Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του Κανονισμού 640/2014.  

2. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην 

περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά 

αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης 

(λόγω διαχειριστικών προβλημάτων, εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.)  

Οι τροποποιήσεις των πράξεων μπορούν να αφορούν:  

1. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης  

2. παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης  

3. αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της 

επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κ.λπ.)  

4. μεταφορές ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών».  

5. διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).  

Το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο 

δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που 

δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.  

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης από το 

δικαιούχο και τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, η αρμόδια 

ΟΤΔ εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς την σύνδεσή τους με τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής.  
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Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της 

πράξης και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να 

καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν πρέπει να 

συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71, παρ. 

1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013:  

1. παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

του ΤΠ,  

2. αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει 

σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,  

3. ουσιαστική μεταβολή της πράξης, που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους της ή 

την εφαρμογή των όρων ένταξης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς 

στόχους της πράξης.  

O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση, στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική 

περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.  

Η αρμόδια ΟΤΔ, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της 

ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 

αιτήματος.  

Στη συνέχεια, η ΟΤΔ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης του τεχνικού 

δελτίου πράξης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ 

(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της 

τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της πράξης, με την έκδοση σχετικής απόφασης 

του οικείου Περιφερειάρχη, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:  

α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο 

των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το 

δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την 

υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία 

υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΠΣΚΕ, εντός προθεσμίας επτά (7) 

εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.  

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην 

ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών 

στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού 

διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του 

δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν 

προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την 

εισήγησή της.  

Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή 

ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση 

αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.  

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται 

την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ ή η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας, διαπιστώσει ότι το αίτημα τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης, 
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χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, η ΟΤΔ ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο 

για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.  

Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ 

νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της 

κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την 

ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν 

προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη 

διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.  

Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει 

υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αρνητικής 

γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου 

αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας.  

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξετάζει εάν με την τροποποίηση του 

τεχνικού δελτίου πράξης απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης 

σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.  

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει το τεχνικό δελτίο στο ΠΣΚΕ. Τα στοιχεία της 

τροποποίησης μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ.  

Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας κοινοποιεί την απόφαση στην 

αρμόδια ΟΤΔ και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη 

παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο στις διευθύνσεις που 

έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση στήριξης.  

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν 

τα στοιχεία της πράξης π.χ. αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές 

εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κ.λπ. και μεταφορές ποσών εντός 

«Κατηγοριών Δαπανών», δύναται να γίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της 

ΟΤΔ και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί αναλυτικά για 

όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίαση της.  

Η τροποποίηση του ΤΔΠ προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα 

πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.  

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης.».  

 

Άρθρο 7 

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 14 

Προκαταβολή στον Δικαιούχο 

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην 

ΟΤΔ, τη χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.1 του ΣΔΕ, έτσι 

όπως κάθε φορά ισχύει.  



107 
 

Το συνολικό ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας 

δαπάνης που συνδέεται με την πράξη.  

Η καταβολή της προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή 

ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Η 

εγγύηση συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου. Στο αίτημα 

πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της 

προκαταβολής και να επιστραφούν στον ΕΛΕΓΕΠ οι παραγόμενοι τόκοι προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της εγγυητικής.  

Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται από τον δικαιούχο στην ΟΤΔ μέσω ΠΣΚΕ, μαζί με 

όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η ΟΤΔ διενεργεί διοικητικό 

έλεγχο και αποστέλλει το αίτημα με τα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ (ΕΠ) για 

αξιολόγηση και εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 του ΣΔΕ όπως κάθε 

φορά ισχύει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή του. Για 

να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή του αιτήματος, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλει στην αρμόδια ΟΤΔ, την 

υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

Μετά την εκκαθάριση ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τη Δημόσια Δαπάνη στον λογαριασμό 

της ΟΤΔ. που διατηρεί αποκλειστικά με σκοπό την πληρωμή πράξεων του 

Υπομέτρου 19.2. Στην συνέχεια η ΟΤΔ καταβάλει άμεσα το αντίστοιχο ποσό στον 

λογαριασμό του δικαιούχου.  

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ. 

651/2014 σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει 

υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες 

δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση 

το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο 

υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση - αποπληρωμή του έργου.  

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το 

δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με 

εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός 

τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι μεταγενέστερα της 

30ής Ιουνίου 2023.».  

 

Άρθρο 8 

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 15 

Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου 

Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.  

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο 

ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

στην ΟΤΔ μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ύστερα από 

την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, 

να αποστείλει στην αρμόδια ΟΤΔ, υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τυχόν 

δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία θα ορισθούν με σχετική 



108 
 

εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση το αίτημα εξετάζεται με την υποβολή 

του φυσικού φακέλου εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.  

Η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή 

του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι 

αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί 

οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το 

ΠΣΚΕ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.  

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι έξι (6) αιτήματα πληρωμής. Στο εν 

λόγω πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή. Ο 

δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός 

έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 

10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης.  

Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα πληρωμής, η ΟΤΔ κατά τον 

προσφορότερο τρόπο ενημερώνει τους δικαιούχους π.χ. ανάρτηση των εντύπων στην 

ιστοσελίδα της.  

Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία Ι.6.1 του ΣΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά.».  

 

Άρθρο 9 

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 16 

Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου 

Η ΕΔΠ με απόφασή της, ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης πράξεων (ΕΠΠ) που 

αποτελείται από τουλάχιστον δύο στελέχη της ΟΤΔ, σχετικά με το αντικείμενο της 

πράξης.  

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη, τα οποία συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης 

και ενδικοφανών προσφυγών, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης πράξεων (ΕΠΠ) των συγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.  

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα στελέχη που συμμετέχουν στην ΕΠΠ με 

αντικείμενο τη συγκεκριμένη πράξη, δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης 

συμφερόντων, μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.  

Η ΕΠΠ διενεργεί διοικητικό έλεγχο ο οποίος καταχωρείται στο ΠΣΚΕ και επιτόπια 

επίσκεψη σε όλα τα αιτήματα πληρωμής, προκειμένου να πιστοποιήσει το οικονομικό 

και φυσικό αντικείμενο.  

Ο δικαιούχος κατά την επιτόπια επίσκεψη, υπογράφει την έκθεση αυτοψίας για να 

βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις.  

Για πράξεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό μέχρι 50.000€, δύναται να 

πραγματοποιηθεί μια επιτόπια επίσκεψη στο τελευταίο αίτημα πληρωμής της πράξης.  

Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών δεν απαιτείται επιτόπια επίσκεψη Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει:  

1. την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την 

οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη,  
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2. την επαλήθευση των δαπανών που προέκυψαν και των πληρωμών που 

πραγματοποιήθηκαν.  

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος 

πληρωμής και την θεώρηση αυτού από τον Δ/ντη της ΟΤΔ., η ΟΤΔ καταβάλει τη 

δημόσια δαπάνη στον δικαιούχο, αναρτώντας στο ΠΣΚΕ τα σχετικά αποδεικτικά 

πληρωμής του, σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στην Διαδικασία Ι.6.5 του ΣΔΕ 

έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.  

Σε περίπτωση που μετά από την εξέταση ενός αιτήματος πληρωμής πράξης, από την 

ΟΤΔ, προκύπτει διαφορά μεταξύ του αιτούμενου και του επιλέξιμου ποσού, τότε 

λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 63 και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και το 

άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση 

αυτή ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος για τυχόν έκφραση αντιρρήσεων ή λήψη 

διορθωτικών μέτρων. Η μη ανταπόκριση εκ μέρους του δικαιούχου εντός προθεσμίας 

επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησης ή απόρριψη 

από την ΟΤΔ, μέρους ή όλων των αντιρρήσεων, συνεπάγεται την επιβολή της 

διοικητικής κύρωσης του παραπάνω εδαφίου με ευθύνη της ΟΤΔ.  

Επιπρόσθετα, η ενίσχυση που ζητείται απορρίπτεται ή ανακτάται εξ΄ ολοκλήρου 

όταν οι όροι επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης και στην 

πρόσκληση των ΤΠ δεν πληρούνται. Επίσης, δεν καταβάλλεται η ενίσχυση ή 

ανακτάται συνολικά ή εν μέρει, εφόσον δεν πληρούνται: α) οι δεσμεύσεις που 

καθορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020 ή β) οι άλλες υποχρεώσεις που τυχόν 

προβλέπονται, σε σχέση με την πράξη, από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή 

καθορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020, ιδίως δε οι διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις 

και άλλα υποχρεωτικά πρότυπα και διατάξεις.  

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία ή δεν 

δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας προκειμένου να λάβει ενίσχυση, η 

αίτηση πληρωμής απορρίπτεται μετά την εξέταση των προσφυγών σύμφωνα με τη 

διαδικασία Ι.6.5 του ΣΔΕ. και όπως αυτή ισχύει, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της 

πράξης και ανακτάται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση. Ο δικαιούχος δεν έχει 

δικαίωμα κατάθεσης αίτησης στήριξης σε προσκλήσεις του Υπομέτρου 19.2 όλων 

των ΤΠ. για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης κατά την οποία δήλωσε ψευδή 

στοιχεία ή δεν δήλωσε τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμέλειας, καθώς και για το 

επόμενο. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΟΤΔ διαβιβάζει πλήρη φάκελο με τα 

στοιχεία της υπόθεσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με έγγραφη ενημέρωση του 

δικαιούχου. Στη συνέχεια η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 - 2020 που εξετάζει τους λόγους 

απόρριψης και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του δικαιούχου τον δικαιώνει ή τον 

απορρίπτει.  

Σε περίπτωση που η επιτροπή απορρίψει τις απόψεις του δικαιούχου, η ΕΥΕ ΠΑΑ 

2014-2020 εκδίδει απόφαση στην οποία αναγράφονται οι κυρώσεις που του 

επιβάλλονται, διαβιβάζει την απόφαση σε όλες τις ΟΤΔ ώστε να εφαρμόσουν τις 

επιβληθείσες κυρώσεις.  

Στην περίπτωση που η επιτροπή δικαιώσει τον δικαιούχο τότε ακολουθείται η 

διαδικασία τροποποίησης του διοικητικού ελέγχου της αίτησης πληρωμής και το εν 

λόγω αίτημα συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.  

Με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την αρχική και την ετήσια 

προχρηματοδότηση και τις ενδιάμεσες πληρωμές, η ΟΤΔ σε συνεργασία με την ΕΥΔ 

(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το 
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συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, το αργότερο εξήντα 

(60) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον 

δικαιούχο.  

Η προθεσμία πληρωμής των εξήντα (60) ημερών μπορεί να διακοπεί από την ΟΤΔ 

σε αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν:  

1. το αίτημα πληρωμής δεν είναι πλήρες ή δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά έγγραφα.  

2. έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που 

επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη.  

3. έχει καθυστερήσει η απαιτούμενη αυτοψία από την ΟΤΔ, λόγω αντικειμενικών 

δυσκολιών (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες).  

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως από την ΟΤΔ, για τη 

διακοπή και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.  

Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία ειδική 

επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των 

ποσών επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους. Εξαιρούνται κατά την 

τελευταία πληρωμή οι παρακρατήσεις στη ΔΟΥ, ή ΕΦΚΑ, κ.λπ.  

Οι Διοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων Πληρωμής καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και 

μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται 

από το ΠΣΚΕ.».  

 

Άρθρο 10 

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 19 

Ολοκλήρωση πράξης. 

Η έναρξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης της πράξης πραγματοποιείται με την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, εντός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της, και σύμφωνα με την διαδικασία Ι.6.6. του ΣΔΕ, 

όπως κάθε φορά ισχύει.  

Η υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση της απόφασης Ολοκλήρωσης, 

γίνεται από τον δικαιούχο στην αρμόδια ΟΤΔ, η οποία εν συνεχεία υποβάλλει την 

εισήγησή της, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ώστε να προχωρήσει στην 

έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στον 

δικαιούχο, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΟΤΔ και στην Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης 

της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία Ι.6.6. του 

ΣΔΕ.».  

 

Άρθρο 11 

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 20 

Γενικοί κανόνες για τις πράξεις 
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1. Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, 

ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε 

κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η ίδια η ΟΤΔ μπορεί 

επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 10 Κανονισμός (ΕΕ) 

1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί 

ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κ.λπ.) που απαιτούνται για την εφαρμογή 

της στρατηγικής.  

(Στο πλαίσιο της κάθε πρόσκλησης, βάσει και του σχετικού θεσμικού πλαισίου 

εφαρμογής, η ΟΤΔ δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο 

δράσεων ή υπο-δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής τους στρατηγικής.)  

Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι:  

α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές 

επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η 

κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης 

καθώς και απόκτηση ΑΦΜ,  

β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του 

νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους 

παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι,  

γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της 

ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε Ν.Π.Δ.Δ. και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική 

άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

2. Επισημαίνεται ότι: οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:  

α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του 

Νόμιμου εκπροσώπου, β) υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν 

ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ:  

αα) επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή  

ββ) επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, 

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.  

3. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε 

επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την 

παρούσα.  

4. Δικαιούχοι δεν είναι:  

α. εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες  

β. προβληματικές επιχειρήσεις με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης 

στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 αρ. 2 σημείο 18 ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 

αρ. 2 σημείο 14 κατά περίπτωση. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που 

ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, 1407/2013 και του Κανονισμού 

(ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22).  

γ. φυσικά πρόσωπα:  

αα) του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ.  
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ββ) στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.  

γγ) εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.  

δ. δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και 

ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 

έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι).  

ε. νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχει ως εταίρος, εκπρόσωπος φορέα που 

συμμετέχει στην ΕΔΠ CLLD/ LEADERή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα 

που έχει συστήσει την ΟΤΔ.  

στ.δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής 

ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της ΕΕ σε περίπτωση χρήσης των 

Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014.  

5. Αναλυτικά οι Υποδράσεις και τα καθεστώτα ενίσχυσης των ΤΠ περιγράφονται 

στο άρθρο 3 της κοινή υπουργική απόφαση 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313). Για τις 

ανάγκες της παρούσας οι Υποδράσεις αναφέρονται, σύμφωνα με την κωδικοποίηση 

της εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.  

6. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου 

ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές 

ή/και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.  

Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 

δημιουργία υποδομών ή σε αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού».  

7. Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα εξετασθούν στο 

πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, 

είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση 

στοιχεία προκειμένου να εξετασθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και 

Ειδικού μέρους του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού όπως θα περιγραφεί στην 

πρόσκληση.  

8. Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας 

εφαρμογής μιας Υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ. εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο 

(Άρθρο 3 κοινή υπουργική απόφαση 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313).  

9. Σε περίπτωση πράξεων που αφορούν ίδρυση νέας επιχείρησης ή εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενης και περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, 

απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε 

μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του 

ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις που να καλύπτει χρονική 

περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από τη δημοσιοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης.  

Στις παραπάνω πράξεις όταν δεν περιλαμβάνεται επέμβαση στον φέροντα 

οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών-βοηθητικών κτισμάτων 

εντός του οικοπέδου/γηπέδου που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου, 

απαιτούνται αποδεικτικά μίσθωσης/παραχώρησης τουλάχιστον εννέα (9) ετών από τη 

δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  
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Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης δυνητικών δικαιούχων που υπάγονται 

στις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) γίνονται αποδεκτά έγγραφα αρχικής 

παραχώρησης έως πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του 

ν. 3463/2006 (Α/114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» παρ. 2Α, με 

την υποχρέωση του παραχωρησιούχου φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομίας, μέσω σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης που υποβάλει με την αίτηση 

στήριξης, να αιτηθεί την περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου εφόσον ενταχθεί στο 

πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 192 

του ν. 3463/2006 (Α/114) όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4555/2018 άρθρο 196 

(Α/133) ώστε το συνολικό χρονικό διάστημα της παραχώρησης να είναι σύμφωνο με 

τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.  

Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης με βάση τους Κανονισμούς (ΕΕ) 651/2014 ή/και 

702/2014 θα πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.  

10. Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ., γίνονται δεκτά προσύμφωνα 

μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου τα 

οποία τα οποία είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, ενώ τα 

συμφωνητικά πρέπει να προσκομίζονται με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ 

και δικαιούχου.  

Επισημαίνεται ότι τα προσύμφωνα δεν πρέπει να αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης 

που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, έτσι ώστε να πληρείται ο χαρακτήρας 

κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει των Κανονισμών 

(ΕΕ) 651/2014 και 702/2014.  

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των 

σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να 

είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  

11. Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι 

ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από 

επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από 

επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την 

αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. Σε 

περιπτώσεις άυλων ενεργειών, προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί μόνιμη 

εγκατάστασή ή ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το 

ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.  

12. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε 

περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό που 

ανέρχεται μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για 

εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 

κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 % εκτός εάν αφορά σε πρόσκληση σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 οπότε το όριο είναι 10%.  

13. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.  

14. Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο 

οινοτουρισμός με την έννοια του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τότε ο δικαιούχος οφείλει να 

τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος που αναλογεί στην επένδυση τις προδιαγραφές της 

κοινή υπουργική απόφαση 1746/21-01-2015 (Β΄ 135).  
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15. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής παρουσιάζονται αναλυτικά στους 

σχετικούς Πίνακες της πρόσκλησης.  

Εν προκειμένω τα κριτήρια επιλεξιμότητας δύναται να παίρνουν τιμές «ΝΑΙ» ή 

«ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ». Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα κριτήρια πάρουν τιμή 

«ΟΧΙ», η αίτηση στήριξης κρίνεται «μη παραδεκτή».  

Τα κριτήρια επιλογής παίρνουν τιμές όπως περιλαμβάνονται στις σχετικές στήλες 

και πολλαπλασιάζονται με την ανάλογη βαρύτητα. Το αποτέλεσμα κάθε κριτηρίου 

αθροίζεται και προκύπτει η συνολική βαθμολογία. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 

0-100 ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του.  

16. Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής 

περιλαμβάνονται στην τελευταία στήλη κάθε πίνακα.  

Επισημαίνεται ότι η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικό 

δικαιολογητικό και προσκομίζεται στην ΟΤΔ πριν την υπογραφή της σύμβασης 

μεταξύ ΟΤΔ. και δικαιούχου.  

Σε κάθε περίπτωση η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αποτελεί κριτήριο 

επιλογής.  

17. Για να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τους κοινοτικούς κανόνες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης της πράξης:  

Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, προκειμένου να είναι οι 

ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

όροι και προϋποθέσεις:  

Α. Γενικοί όροι:  

1. Ο Κανονισμός(ΕΕ) 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις:  

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου  

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων  

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

i. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 

τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην 

αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,  

δ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων, βάσει των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ.  

ε) Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι 

αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παρ. 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε 

έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

εν λόγω Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε 



115 
 

ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό 

την προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή 

η διάκριση του κόστους, διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού δεν τυγχάνουν 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού,  

στ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή 

προς κράτη μέλη της ΕΕ., ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 

εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες 

τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.  

Β. Ειδικοί όροι  

1) Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 

μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς deminimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης.  

2) Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται 

προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα 

της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του εν λόγω 

Κανονισμού  

3) Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  

4) Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο 

παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της 

ενίσχυσης.  

5) Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». 

Στον όρο «ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του εν λόγω 

Κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

σχέσεις μεταξύ τους:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων άλλης επιχείρησης·  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 

μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη 

επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού αυτής της τελευταίας  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

αυτής της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 

θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.  
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ΙΙ. Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, προκειμένου να είναι οι 

ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

όροι και προϋποθέσεις:  

Α. Γενικοί όροι:  

Ο κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 δεν εφαρμόζεται:  

1. στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές·  

2. στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων 

προϊόντων αντί των εισαγομένων·  

3. στους τομείς Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·  

4. τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής, με εξαίρεση τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας, τις 

ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, 

τις ενισχύσεις καινοτομίας προς τις ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση και τις ενισχύσεις για 

εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία·  

5. στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων αν το ποσό της ενίσχυσης 

καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που 

αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες 

επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·  

6. στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου·  

7. σε επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται 

παράνομη και ασυμβίβαστη·  

8. στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις·  

9. στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της 

Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως:  

α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την 

έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του 

δικαιούχου να έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση 

ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·  

β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή 

εθνικές υπηρεσίες·  

10. όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται από 

τον κανονισμό όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 

Κανονισμού, ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται 

στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης αυτής περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται 

στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.  
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Β. Επιπλέον, ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις 

προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής:  

1. Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα 

κινήτρου. Για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό 

ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους 

δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του 

επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

2. Σώρευση:  

i. για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

ποσό της ενίσχυσης,  

ii. οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες 

κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες,  

iii. δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε 

άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή 

εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το 

υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή,  

iv. οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014 δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 

αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση 

της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014.  

3. Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων 

που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον 

χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους 

κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την 

αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της 

ενίσχυσης.  

Γ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Κανονισμού. (ΕΕ) 651/2014 

(Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις) πέραν των όρων χρήσης του σημείου ΙΙ 

ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:  

i) Γενικοί όροι:  

Το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν εφαρμόζεται:  

1. στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα 

του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα, στον τομέα των συνθετικών ινών, στον τομέα 

των μεταφορών και στη συναφή υποδομή, καθώς και στην παραγωγή, διανομή και τις 

υποδομές ενέργειας·  

2. στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε 

περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας τα 

καθεστώτα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές ευρυζωνικών 

δικτύων ή τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι 

στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας·  

ii). Ειδικοί όροι άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014  
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1. Οι Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι 

όροι του άρθρου αυτού.  

2. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 

στοιχείο α) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές 

επενδύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι 

ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής 

επένδυσης. Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική 

επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι 

ενισχύσεις χορηγούνται αποκλειστικά για αρχικές επενδύσεις σύμφωνα με τον 

σχετικό ορισμό.  

3. Επιλέξιμες είναι οι επενδυτικές δαπάνες για ενσώματα και άυλα στοιχεία 

ενεργητικού.  

4. Διατήρηση της επένδυσης στην περιοχή για τουλάχιστον 3 έτη για τις 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

5. Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.  

6. Για δαπάνες που συνδέονται με τη μίσθωση για γήπεδα και κτήρια, η μίσθωση 

πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία έτη (ΜΜΕ) μετά την ολοκλήρωση του 

έργου. 

7. Για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της αρχικής επένδυσης, 

μόνον οι δαπάνες για αγορά από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή, 

εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Εάν έχει ήδη 

χορηγηθεί ενίσχυση για στοιχεία ενεργητικού πριν από την αγορά τους, το εν λόγω 

κόστος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες. Αν Μέλος της οικογένειας ή 

υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, τότε δεν ισχύει 

ο όρος για αγορά από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η απόκτηση 

μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.  

8. Όσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται για διαφοροποίηση υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά 

τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία (ένα έτος πριν από την έναρξη των εργασιών) 

των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται.  

9. Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμες εάν τα εν λόγω 

στοιχεία:  

- χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει 

την ενίσχυση  

- είναι αποσβεστέα (αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις)  

- αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση 

με τον αγοραστή  

- περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου και παραμένουν 

συνδεδεμένα με το ενισχυόμενο έργο επί τουλάχιστον πέντε έτη (τρία έτη για τις 

ΜΜΕ)  

- για μεγάλες επιχειρήσεις: ανώτατο ποσοστό 50% των συνολικών επιλέξιμων 

επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση.  
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10. Η Ένταση ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που 

προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την ημερομηνία 

χορήγησης της ενίσχυσης.  

11. Ενιαίο επενδυτικό έργο: Αρχική επένδυση σε άλλη ενισχυόμενη επένδυση - 

ίδιος δικαιούχος (σε επίπεδο ομίλου) - εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης 

των εργασιών στην ίδια περιφέρεια NUTS3 (νομός) θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο 

επενδυτικό έργο. Σε περίπτωση μεγάλου επενδυτικού έργου, το συνολικό ποσό της 

ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά 

έργα.  

12. Η συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% των επιλέξιμων 

δαπανών είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με 

μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.  

13. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης 

για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση 

στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η 

ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών 

μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.  

Δ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

(Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις) πέραν των όρων χρήσης του σημείου ΙΙ 

ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις  

I. μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο  

II. μικρές επιχειρήσεις  

III. έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους·  

IV. δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών·  

V. δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης.  

VI. δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.  

Επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση: πενταετής περίοδος 

επιλεξιμότητας από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη 

στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους 

δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων 

επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες 

επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης 

επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.  

III Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, προκειμένου να είναι οι 

ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

όροι και προϋποθέσεις:  

Α. Πεδίο εφαρμογής  

Ο Κανονισμός μεταξύ άλλων εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:  

1. ενίσχυση υπέρ των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ):  

i. οι οποίες δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή 

γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία 

γεωργικών προϊόντων.  
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ii. για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 

Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1305/2013 και είτε συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είτε χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική 

χρηματοδότηση για τέτοια συγχρηματοδοτούμενα μέτρα,  

iii. ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας.  

Β. Ο Κανονισμός. (ΕΕ) 702/2014 δεν εφαρμόζεται:  

1. σε ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας που δεν συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τέτοια 

συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, με εξαίρεση τα άρθρα 31, 38, 39 και 43,  

2. σε ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης, οι οποίες δεν συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για το εν λόγω 

συγχρηματοδοτούμενο μέτρο,  

3. σε ενισχύσεις σε δραστηριότητες που συνδέονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

ή κράτη μέλη της ΕΕ., και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 

εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες 

τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα,  

4. ενισχύσεις που εξαρτώνται από τη χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων 

εμπορευμάτων,  

5. σε επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται 

παράνομη και ασυμβίβαστη,  

6. στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις,  

7. στις ενισχύσεις που συνιστούν, είτε αυτές καθαυτές είτε οι όροι που τις 

συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησης τους, παραβίαση του 

δικαίου της Ένωσης που τις καθιστά παράνομες στο σύνολο τους, και ιδίως α) 

ενισχύσεις η χορήγηση των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να 

διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάσταση 

του» β) ενισχύσεις η χορήγηση των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εθνικής παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες.  

Γ. Επιπλέον, ο Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις 

προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής:  

Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα κινήτρου. 

Για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους 

δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

1. Σώρευση  

i. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

ποσό της ενίσχυσης  

ii. οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες 

κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες  
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iii. δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε 

άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή 

εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το 

υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή  

iv. οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Κανονισμού δεν 

σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Κανονισμού.  

3. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία 

τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες 

ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Το 

επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.  

Δ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 

(Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης στον τομέα της 

δασοκομίας) πέραν των όρων χρήσης του σημείου III ισχύουν οι παρακάτω 

πρόσθετες προϋποθέσεις:  

1. Οι ενισχύσεις καλύπτουν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και 

ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Μπορεί 

επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση δασών και 

επισκέψεις σε δάση. Ενισχύσεις για δραστηριότητες επίδειξης μπορούν να καλύπτουν 

τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες.  

2. Οι φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης διαθέτουν 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική 

επιμόρφωση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.  

Ε. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 

(Ενισχύσεις για επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά 

προϊόντα ή στην παραγωγή βάμβακος) πέραν των όρων χρήσης του σημείου III 

ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:  

1. δεν εφαρμόζεται σε επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων ή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,  

2. η επένδυση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την 

εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους για την περιβαλλοντική προστασία. 

Όταν για μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα 

με την οδηγία 2011/92/ ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η σχετική άδεια έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο 

επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης,  

3. η ενίσχυση καλύπτει επενδύσεις σε ενσώματα και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,  

4. Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του 

παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι 

(μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση του γεωργικού 

προϊόντος και να αξιοποιούν το παραγόμενο προϊόν ως ενδιάμεσο προϊόν που θα το 

μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός 

παραρτήματος Ι.  
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ΣΤ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 

(Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 

περιοχών) πέραν των όρων χρήσης του σημείου III ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες 

προϋποθέσεις:  

1. Οι ενισχύσεις καλύπτουν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και 

ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.  

2. Οι φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης διαθέτουν 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική 

επιμόρφωση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.  

3. Πρόσβαση στην ενίσχυση έχουν όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη σχετική αγροτική περιοχή, βάσει αντικειμενικά 

καθορισμένων όρων.  

Ζ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 

(Ενισχύσεις για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 

διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων πέραν των όρων χρήσης του σημείου III 

ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:  

1. Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική 

νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για 

μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την 

οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση 

έχει εκτελεστεί και ότι η σχετική άδεια έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο 

επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης.  

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών 

είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή 

περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά 

προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής.  

3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας 

περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της 

βιομηχανικής μεταποίησης.  

4. Οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνουν ή 

παράγουν ενέργεια πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα για την 

ενεργειακή απόδοση, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα σε εθνικό επίπεδο.  

5. Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός 

σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός εάν 

χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό θερμικής ενέργειας, το οποίο θα καθοριστεί 

από τα κράτη μέλη.  

6. Οι ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή βιοενέργειας 

περιορίζονται στη βιοενέργεια που πληροί τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας που 

ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο άρθρο 17 παρ.ι 2 έως 6 της 

οδηγία 2009/28/ΕΚ.  

7. Για δασικές εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, το οποίο 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη, η ενίσχυση εξαρτάται από την υποβολή των 

συναφών πληροφοριών προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, 
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σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών, όπως ορίστηκε από τη δεύτερη 

υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην ευρώπη του 1993.».  

 

Άρθρο 12 

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 21 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλεξιμότητες δαπανών των άρθρων 21, 22, 23,24, 25, 26,27 και 29 

αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:  

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις 

κατηγορίες Υποδράσεων εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1, 19.2.1.2 και 19.2.7.1 έως 

και 19.2.7.8, δύναται να είναι:  

α. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά 

οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που 

περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. 

Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 

κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. Ειδικότερα, για τις πράξεις που ενισχύονται 

βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 

ακόμα και στις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων και πρώην βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. 

Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης είναι δυνατή η 

υπέρβαση του εν λόγω ανώτατου (%) ποσοστού σε σχέση με τις συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες της πράξης.  

β. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού 

και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της 

επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν 

στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη 

δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε περίπτωση 

χρήσης του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλέξιμες 

επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Σε περίπτωση χρήσης του αρ. 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο 

εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε περίπτωση 

χρήσης του αρ. 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 θα πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 21 της Παρούσας.  

γ. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς 

προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται 

απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά 

οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου, ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες 

της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, 

εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης 
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του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση 

οχημάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.  

δ. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι 

αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.  

ε. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών 

μηχανημάτων και φωτοτυπικών.  

στ. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων.  

ι. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 

μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες 

αυτές δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 

υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Οι δαπάνες αυτές δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. Από τις 

ανωτέρω δαπάνες όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, 

επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

σημείο II Γii9 της παρούσας και μπορεί να θεωρηθούν άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 

και 702/2014 οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και την 

τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης δεν είναι επιλέξιμες.  

ια. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 

δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα, αγοράς για τη 

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).  

ιβ. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε 

εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις 

πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και 

702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.  

ιγ. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά 

ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κ.λπ., εντός των ορίων του οικοπέδου. 

Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 

(άρθρο 14) και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.  

ιδ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών 

της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται 

βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες 

δεν είναι επιλέξιμες.  

ιε. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής 

ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό 

προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να 

απολυθεί με την ολοκλήρωση του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις 

πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και 

702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.  
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ιστ. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι 

αποκλειστικά:  

αα) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, 

ενημέρωσης και επίδειξης,  

ββ) τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των 

συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην 

εκμετάλλευση. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού 

(ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην 

εκμετάλλευση.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. 

Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.  

ιζ. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι επιλέξιμες 

δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω 

Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:  

αα) Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση 

διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.  

ββ) Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης 

(εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση 

διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.  

γγ) Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 

30.000. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο 

για την ιδία παραγωγή τους και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε 

συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται 

βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 σημείο Ι, της 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ιη. Ειδικά νια τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν 

των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του 

παρόντος άρθρου, είναι:  

αα) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων 

σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις 

επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως 

η αναγκαιότητα τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.  

ββ) Κατασκευή οικίσκου-αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης-εξυπηρέτησης της 

επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων. 

γγ) Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό 

τμήμα της επιχείρησης).  

δδ) Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνας).  
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ιθ. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν 

των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του 

παρόντος άρθρου, είναι:  

αα) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) εφόσον αποτελούν 

λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης.  

ββ) Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της επένδυσης 

(π.χ ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία.)  

κ. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.2.6 Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, 

στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω Υποδράση του παρόντος 

άρθρου, είναι:  

αα) Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η 

επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.  

ββ) Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και 

επιχειρηματίες.  

γγ) Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 

30.000 €. Η δαπάνη αυτή αφορά την ιδία παραγωγής και το τελικό προϊόν θα πρέπει 

να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίας μέχρι πέντε (5) λίτρα.  

δδ) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, 

αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών 

για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται 

πλήρως η αναγκαιότητα τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά.  

εε) Κατασκευή οικίσκου-αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης-εξυπηρέτησης της 

επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.  

στστ)΄Εργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης.  

ζζ) Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνας).  

κα. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.6.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, 

στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω Υποδράση του παρόντος 

άρθρου, είναι:  

αα) Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες.  

ββ) Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης.  

γγ) Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς και 

λοιπά ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και της 

γεωμορφολογίας της περιοχής.  

δδ) Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες 

περιοχές.  

ΕΕ) Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας.  

στστ) Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, 

λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή 
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είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα 

λειτουργικά κόστη.  

ζζ) Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων, 

διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας.  

κβ. Ειδικά νια τις Υποδράσεις 19.2.7.1 έως και 19.2.7.8: Οι επιλέξιμες δαπάνες7 στο 

πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, 

είναι:  

αα) Δαπάνες για μελέτες-επιχειρηματικά σχέδια. Αφορά δαπάνες, όπως οι μελέτες 

σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των 

δικαιούχων.  

ββ) Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο.  

γγ) Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής 

συνεργασίας, το συντονισμό της και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου 

(αμοιβές ήδη απασχολούμενου και νέου προσωπικού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα 

μετακίνησης).  

δδ) Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών, λοιπών παγίων και 

βελτίωση ακινήτου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για 

ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης που διαθέτουν 

είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη-πιλοτική δοκιμή των 

αποτελεσμάτων της πράξης.  

ΕΕ) Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή 

για την προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής), αλλά και των παραγωγών και 

άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές 

δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου  

στστ) Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως 

δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, 

κόστος μεταφράσεων).  

ζζ) Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

ηη) Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των 

πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα 

διανομής, επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.  

θθ) Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη σκοπιμότητας, νομικά και 

λοιπά έξοδα, λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για 

εκθέσεις κ.λπ.).  

2. Μη επιλέξιμες δαπάνες  

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις 

κατηγορίες Υποδράσεων είναι:  

α. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από 

την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.  

β. Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των 

μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και 

έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.  
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γ. Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. 

προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).  

δ. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/ γηπέδου εγκατάστασης της 

μονάδας.  

ε. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.  

στ. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) 

εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και 

επιχειρηματίες, τμήμα.  

ζ. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης 

και δαπάνες αναλωσίμων υλικών.  

η. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.  

θ. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας 

κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση 

καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.  

ι. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 

χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.  

ια. Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 

υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα.  

ιβ. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση 

της αίτησης στήριξης.  

ιγ. Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει 

αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.  

ιδ. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό 

της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και 

μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.  

ιε. Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 

των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.  

ιστ. Στις περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 14 

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και των άρθρων του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, 

προκειμένου να πληρείται η απαίτηση περί χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι επιλέξιμες 

οι δαπάνες που αφορούν σε εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων που είναι υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτουν οι προς 

ενίσχυση επιχειρήσεις.  

ιζ. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι μη 

επιλέξιμες δαπάνες, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω 

Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:  

αα) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει 

περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.  

ββ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.  

γγ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια 

δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.  
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δδ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 

περιοχές.  

ιη. Ειδικά νια τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, 

πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω 

Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι: η προμήθεια απλού οχήματος μεταφοράς.  

3. Ειδικές περιπτώσεις επιδεξιοτήτων:  

α. Όσον αφορά στην Υποδράση 19.2.2.3 ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000 ευρώ) ως μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών σε περιπτώσεις δικαιούχων που 

υποβάλλουν πρόταση η οποία θα φορά αποκλειστικά δαπάνες προβολής της περιοχής 

(όπως ιστοσελίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ.) και δεν θα περιλαμβάνει κατασκευή 

ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.  

β. Όσον αφορά στις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2 και 

19.2.3.4 θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου 

για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων 

(20 τ.μ.).  

4. Ειδικοί όροι εφαρμογή  

α. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται, θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

β. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ 

Μικρές γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή με το 

Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 ή με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής, της 6ης Μάιου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, κατά περίπτωση,  

γ. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), ΕΕ Ι 119 της 4.5.2016.  

δ. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμβιβάζονται με την 

εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 2 ή 3 της Συνθήκης και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παρ. 3 της 

Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και 

του αντίστοιχου άρθρου του ειδικού μέρους του ιδίου Κανονισμού. Αντίστοιχα οι 

ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1407/2013 πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 

Αντιστοίχως θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις δημοσίευσης, πληροφοριών 

και υποβολής εκθέσεων που τίθενται στους ως άνω Κανονισμούς.  
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ε. Σε περίπτωση χρήσης των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 ή/και 702/2014, θα πρέπει 

επιπροσθέτως να τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των αντίστοιχων άρθρων 

των Κανονισμών (αρ. 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή/ και αρ. 9 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 702/2014)».  

 

Άρθρο 13 

Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 28 

19.2.2.6 

Δικαιούχοι Υποδράσης 19.2.2.6 είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις 

(φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών 

νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών 

(Κ.Η.Μ.Ο.)).  

Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε 

περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν του άρθρου 21 στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:  

1. Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των 

προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η 

επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.  

2. Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και 

επιχειρηματίες.  

3. Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 

30.000. Η δαπάνη αυτή αφορά την ιδία παραγωγή και το τελικό προϊόν θα πρέπει να 

είναι τυποποιημένο σε συσκευασία μέχρι πέντε (5) λίτρα.  

4. Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, 

αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών 

για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται 

πλήρως η αναγκαιότητα τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά.  

5. Κατασκευή οικίσκου-αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης-εξυπηρέτησης της 

επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.  

6. Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης.  

7. Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνας).  

Μη επιλέξιμες δαπάνες, πέραν του άρθρου 21 στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι δαπάνες που 

αφορούν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.». 
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Άρθρο 14 

Το άρθρο 32 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 32 

Προκαταβολή στην ΟΤΔ νια το Υπομέτρο 19.2 

Η ΟΤΔ δύναται να αιτηθεί προκαταβολή ποσού, μέχρι το 25% της εγκεκριμένης 

δημόσιας δαπάνης του Υπομέτρου 19.2 για την υλοποίησή του.  

Η ΟΤΔ υποβάλει στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αίτημα λήψης 

προκαταβολής προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης 

εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής, η 

οποία εκδίδεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ισχύ αορίστου χρόνου.  

Για τον λόγο αυτό, η ΟΤΔ διατηρεί διακριτό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό με 

αποκλειστικό σκοπό τις πληρωμές των πράξεων του Υπομέτρου 19.2.  

Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των προκαταβολών πραγματοποιείται μετά 

την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο 

αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών και την επιστροφή τυχόν αδιάθετων 

υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον ΕΛΕΓΕΠ. Σε περίπτωση μη 

επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων καταπίπτει μερικώς η εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά.  

Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού του Υπομέτρου 19.2 για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο πέραν των πληρωμών των πράξεων. Σε περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί, 

από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου, τότε το ποσό το οποίο αντλήθηκε για άλλους 

σκοπούς επιστρέφεται εντόκως και καταλογίζεται στην ΟΤΔ ως ποινή, με την 

διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.».  

 

Άρθρο 15 

Το άρθρο 33 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 33 

Αίτηση μερικής πληρωμής ΟΤΔ 

Μετά τη χρήση της προκαταβολής ή των ιδίων κεφαλαίων, για τις πληρωμές των 

δικαιούχων του Υπομέτρου 19.2, η ΟΤΔ δύναται να υποβάλλει αίτημα μερικής 

πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διάτης ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την 

αναπλήρωση της προκαταβολής ή των ιδίων κεφαλαίων, όταν οι πληρωμές των 

πράξεων της ΟΤΔ στο Υπομέτρο 19.2 ξεπεράσουν το 40% της προκαταβολής ή το 

5% του προϋπολογισμού του Υπομέτρου 19.2 σε περίπτωση ιδίων κεφαλαίων. Για 

τον σκοπό αυτό, αποστέλλει στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αίτημα μερικής 

πληρωμής του Υπομέτρου 19.2, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.».  

 

Άρθρο 16 

Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 34 
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Διοικητικός έλεγχος αιτήματος μερικής πληρωμής ΟΤΔ 

1. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας πραγματοποιεί, αναγνώριση και 

εκκαθάριση επί του συνόλου των δαπανών του αιτήματος μερικής πληρωμής, με 

βάση την αίτηση μερικής πληρωμής των ΟΤΔ και τα συνημμένα δικαιολογητικά που 

την συνοδεύουν.  

2. Πριν την αποστολή της μερικής πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας πραγματοποιεί δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο τουλάχιστον 

στο 5% επί των δαπανών του εκάστοτε αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ. Στην 

περίπτωση όπου η ΟΤΔ ή μέλος αυτής, υποβάλει αίτηση πληρωμής, τότε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα, πέραν του ποσοστού του 5%.  

Στην περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε 

φορείς μέλη της ΕΔΠ ή του Δ.Σ. υποβάλουν αίτηση πληρωμής, τότε 

συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο δείγμα, πέραν του ποσοστού του 5%.  

Η διαδικασία αυτή αφορά έλεγχο, επί των αντίστοιχων αιτημάτων πληρωμής των 

δικαιούχων με επιτόπια επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της πράξης. Για πράξεις με 

επιλέξιμο προϋπολογισμό μέχρι 50.000€, η επιτόπια επίσκεψη είναι υποχρεωτική 

μόνο στο τελευταίο αίτημα πληρωμής της πράξης. Εξαιρούνται από τις επιτόπιες 

επισκέψεις άυλες ενέργειες.  

Το δείγμα του αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ, προκύπτει ηλεκτρονικά από 

το ΟΠΣΑΑ. Ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας, οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων του δείγματος από την ΟΤΔ και 

περιλαμβάνει, τις παρακάτω επαληθεύσεις:  

α. νομιμότητα της ΕΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 31 της παρούσης.  

β. για τα στελέχη που έχει ορίσει η ΟΤΔ για την υλοποίηση-ολοκλήρωση των 

πράξεων, ως μέλη της ΕΠΠ δεν θα πρέπει να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, 

μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης,  

γ. κατά πόσο το αίτημα είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

έργου και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου,  

δ. τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου,  

ε. ύπαρξη, κατά περίπτωση, των απαιτούμενων αδειών και βεβαιώσεων δημοσίων 

αρχών που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης ή/και λειτουργίας της συγκεκριμένης 

πράξης.  

στ.την νόμιμη πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται το αίτημα 

πληρωμής,  

ζ. κατά πόσο η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο 

αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, στην 

περίπτωση του τελικού αιτήματος πληρωμής,  

η. η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιούχου κατά την διάρκεια υλοποίησης 

της πράξης (άρθρο 18 και άρθρο 42 της υπ΄ αρ. 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει).  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι φάκελοι πληρωμής των δικαιούχων του 

δείγματος δε συνοδεύονται από το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων, η ΕΥΔ (ΕΠ) 

της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ΟΤΔ, για την υποχρέωση 
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υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων. Το χρονικό διάστημα από την 

ενημέρωση της ΟΤΔ μέχρι την υποβολή από αυτήν των συμπληρωματικών εγγράφων 

δεν προσμετράται στην προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που έχει η 

ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας στη διάθεση της για να ολοκληρώσει τον 

δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο.  

3. Για τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου η ΟΤΔ αποστέλλει 

εντύπως φάκελο στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, με τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α. Παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών σε φωτοαντίγραφα.  

β. Κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη νομιμότητα της δαπάνης σε 

φωτοαντίγραφα.  

4. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας συντάσσει, σχετική Έκθεση 

Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται, κατ΄ ελάχιστον, 

οι πραγματοποιηθείσες ελεγκτικές εργασίες, τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων και 

τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.  

5. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καταχωρεί την εν λόγω έκθεση στο 

ΟΠΣΑΑ και την διαβιβάζει στην αρμόδια ΟΤΔ.  

Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο ενός αιτήματος πληρωμής 

διαπιστωθεί από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ότι η ΕΠΠ κακώς είχε 

επιβάλει περικοπή κατά τον διοικητικό έλεγχο που διενήργησε, τότε απορρίπτει το 

συγκεκριμένο αίτημα από το αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.  

Ακολούθως, αφού ενημερώσει την ΟΤΔ για τους λόγους απόρριψης, η ΟΤΔ 

καταθέτει το ποσό της περικοπής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και 

γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες (από τον δικαιούχο και την ΟΤΔ) στο ΠΣΚΕ και το 

ΟΠΣΑΑ, προκειμένου το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου να συμπεριληφθεί σε 

επόμενο αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ που θα υποβάλει στην ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας.  

Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο ενός αιτήματος πληρωμής 

διαπιστωθεί από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας μη επιλέξιμο ποσό, για το 

οποίο δεν είχε επιβληθεί περικοπή από την ΕΠΠ, ενημερώνεται εγγράφως η ΟΤΔ για 

τυχόν έκφραση αντιρρήσεων εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 

επομένη της έγγραφης ειδοποίησης. Εάν και μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από 

την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας εξακολουθεί να θεωρείται το εν λόγω ποσό 

μη επιλέξιμο, περικόπτεται ανάλογα το ποσό του αιτήματος μερικής πληρωμής και η 

ΟΤΔ αναζητεί το ποσό από τον δικαιούχο, με δυνατότητα συνυπολογισμού του σε 

επόμενη πληρωμή ή επιστροφή του στο λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ για το 

Υπομέτρο 19.2.  

Ο συνυπολογισμός του μη επιλέξιμου ποσού γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση 

της ΕΔΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αποσταλεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020.  

6. Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ 

(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10%, επί των 

δαπανών του εκάστοτε αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.  

7. Κατά τη διενέργεια του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου, μπορεί να 

ελεγχθεί το εύλογο του κόστους των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, εφόσον 
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κριθεί σκόπιμο. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να ζητηθούν από την ΟΤΔ πρόσθετα 

στοιχεία και πληροφορίες για την επαλήθευση του εύλογου κόστους.  

8. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της ΟΤΔ, έλεγχος που διενεργείται στο 

δικαιούχο από άλλους ελεγκτικούς φορείς, όπως Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ΔΟΥ, 

Πολεοδομία κ.λπ., θα πρέπει άμεσα αυτή να ενημερώσει την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία πληρωμής.  

9. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, υλοποιεί τις απαραίτητες καταχωρήσεις 

στο ΟΠΣΑΑ και διαβιβάζει το αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση διάθεσης πίστωσης.  

10. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν αποκλειστικά 

για την εφαρμογή του Υπομέτρου 19.2,οι ΟΤΔ.».  

 

Άρθρο 17 

Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 36 

Υποχρεώσεις ΟΤΔ 

Η ΟΤΔ συντάσσει την πρώτη απολογιστική έκθεση για τα πεπραγμένα του ΤΠ, 

εντός μηνός από την αποστολή σχετικού υποδείγματος από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-

2020, στην οποία κατ΄ ελάχιστον αποτυπώνονται το πλήθος των προκηρύξεων, το 

πλήθος των προτάσεων που υποβλήθηκαν, οι ενταγμένες και απενταγμένες πράξεις, 

οι συμβασιοποιημένες πράξεις, το ποσό και το ποσοστό απορρόφησης των 

Υπομέτρων 19.2 και 19.3, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκάστοτε 

επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τον φάκελο υποψηφιότητας και το εκτιμώμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΟΤΔ, το προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα απορρόφησης, το καταγεγραμμένο επενδυτικό ενδιαφέρον (εφόσον 

υπάρχει) και οι προβλεπόμενες ενέργειες από την ΟΤΔ για τη δημοσίευση 

προκηρύξεων και τη συμβασιοποίηση του υπολοίπου ποσού δημόσιας δαπάνης των 

Υπομέτρων 19.2 και 19.3, του ΤΠ (εφόσον υπάρχει). Η πρώτη απολογιστική έκθεση 

αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας.  

Επίσης παράλληλα με την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, αναλύονται οι 

παράγοντες εκείνοι που συντέλεσαν στην εύρυθμη ή μη εφαρμογή του ΤΠ και τυχόν 

διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν.  

Η ΟΤΔ έως τις 31-01-2021 συντάσσει την δεύτερη απολογιστική έκθεση για τα 

πεπραγμένα του ΤΠ με τα ίδια στοιχεία που περιέχει και η πρώτη. Επιπρόσθετα, στην 

δεύτερη έκθεση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχολιασμό της εφαρμογής του ΤΠ 

το τελευταίο έτος, σε σχέση με τις προβλέψεις της πρώτης απολογιστικής έκθεσης. Η 

δεύτερη απολογιστική έκθεση αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με 

κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.  

Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 2020 σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 2020, λαμβάνοντας 

υπόψη τα αναγραφόμενα στις δύο απολογιστικές εκθέσεις αλλά και τα στοιχεία που 

τηρεί η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ως αποτέλεσμα της Εποπτείας των ΤΠ, εισηγούνται 

κατά περίπτωση, για κάθε ΤΠ και ΟΤΔ ξεχωριστά, είτε την συνέχεια των ΤΠ ως 

έχουν, είτε την μείωση του Προϋπολογισμού των ΤΠ είτε την αύξηση του 

Προϋπολογισμού των ΤΠ.  
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Η ΟΤΔ οφείλει να αναρτήσει επεξηγηματικές πινακίδες στις εγκαταστάσεις της 

σύμφωνα με την στην παρ. 2.2.β, του Παραρτήματος III, του Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014.».  

 

Άρθρο 18 

Το άρθρο 37 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 37 

Τροποποίηση του Τοπικού Προγράμματος 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΤΠ, είναι δυνατή η τροποποίησή του. Οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις δε θα πρέπει να επηρεάζουν την ολοκληρωμένη 

διάσταση του ΤΠ. Η μεταφορά ποσών μεταξύ Υποδράσεων διαφορετικών θεματικών 

κατευθύνσεων απαιτεί τροποποίηση του ΤΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΟΤΔ 

και έγκρισης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ενώ η μεταφορά ποσών μεταξύ 

Υποδράσεων της ίδιας θεματικής κατεύθυνσης του ΤΠ, πραγματοποιείται με 

απόφαση της ΕΔΠ. Η σχετική απόφαση κονιοποιείται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας και στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

Η προσθήκη νέας Υποδράσης και η απενεργοποίηση Υποδράσεων απαιτεί 

τροποποίηση του ΤΠ, αφού πρώτα η Υποδράση που απενεργοποιείται έχει 

προκηρυχτεί και δεν έχει υπάρξει σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Κατάργηση ή 

προσθήκη θεματικής κατεύθυνσης επιτρέπεται και εξετάζεται ως τροποποίηση 

τοπικής στρατηγικής. Το σχετικό αίτημα τίθεται από την ΟΤΔ, με επαρκή 

αιτιολόγηση και εγκρίνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

Οι υπερδευσμεύσεις του προϋπολογισμού των προσκλήσεων, δεν συνιστούν 

τροποποίηση ΤΠ ή επιπλέον κατανομή πόρων, εκτός εάν οι πληρωμές του ΤΠ 

υπερβούν το 100% της δημόσιας δαπάνης του, βάσει των εν λόγω υπερδεσμεύσεων. 

Στη περίπτωση αυτή απαιτείται πρόσθετη κατανομή πόρων.».  

 

Άρθρο 19 

Το άρθρο 39 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 39 

Επιβολή κυρώσεων στην ΟΤΔ κατά την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΤΠ θα επιβληθούν κυρώσεις στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

1. μη τήρηση των οδηγιών και υποδειγμάτων της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας,  

2. δημοσίευση χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας,  

3. σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης και προσφυγών που δεν πληροί τους όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται,  

4. μη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το δικαίωμα υποβολής προσφυγών,  

5. μη τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και υποβολής 

προσφυγών από δυνητικούς δικαιούχους, και οι οποίες θεραπεύονται μόνο με 
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επανάληψη της διαδικασίας και οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα/συνυπαιτιότητα 

της ΟΤΔ, αναφορικά με τη διαδικασία προκήρυξης, επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί 

του προκηρυσσόμενου ποσού και μέχρι €5.000.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων δικαιούχων του Υπομέτρου 19.2 από τους αρμόδιους 

φορείς του άρθρου 2 και σε περιπτώσεις διαπιστώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών ως αποτέλεσμα ελέγχων επιβάλλεται ποινή στην ΟΤΔ ύψους 5% επί του 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και μέχρι 5.000€. Η κύρωση αυτή δεν 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας προβλήματα και παρατυπίες, που διαπιστώνονται από την ΟΤΔ ύστερα 

από δικό της έλεγχο και αφορούν αποδεδειγμένα ενέργειες του δικαιούχου μετά την 

καταβολή της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΟΤΔ ενημερώνει εγγράφως την 

ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, πριν την ημερομηνία διενέργειας του σχετικού 

ελέγχου. Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που η παρατυπία δεν 

αποτελεί αποδεδειγμένα υπαιτιότητα της ΟΤΔ. Σε περίπτωση που συντρέχουν 

περισσότερες της μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, οι κυρώσεις επιβάλλονται 

σωρευτικά στην ΟΤΔ για κάθε μία από αυτές.  

Μετά την διαπίστωση των ανωτέρω από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ή 

την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ή την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, η ΟΤΔ καλείται να 

διατυπώσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών εγγράφως τις απόψεις 

της στον φορέα που έκανε την σχετική διαπίστωση. Στην περίπτωση που η ΟΤΔ δεν 

υποβάλει στην προθεσμία αυτή, τις απόψεις της ή αυτές δεν κριθούν βάσιμες, ο 

φορέας που διαπίστωσε τις ανωτέρω παραβάσεις, εισηγείται την τροποποίηση της 

απόφασης έγκρισης του ΤΠ στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αυτή 

επιφέρει μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων του Υπομέτρου 19.4, ανάλογα με τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τα ανωτέρω και εκδίδει σχετική απόφαση 

τροποποίησης. Οι πιστώσεις που αφαιρούνται από το Υπομέτρο 19.4 δύναται να 

μεταφερθούν σε άλλα Υπομέτρα ή Υποδράσεις του ΤΠ μετά από σχετικό αίτημα της 

ΟΤΔ.».  

 

Άρθρο 20 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 13214/30-11-2017 (Β΄4268) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 

7888/14-9-2018 (Β΄4178) και υπ΄ αρ. 355/17-1-2019 (Β΄ 65) όμοιες.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

499. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Aριθμ. 1159 της 30.6/3.7.2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΠΟΛ.1022/ 2014 (Β΄ 179) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 

διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει» (Β΄ 2725)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSH5DD8XIz-Aoy7A-LWE-ZawKM1wukc63h7c4zmf0XeQ
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1. Τις διατάξεις:  

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως 

ισχύει,  

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, 

των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,  

γ) την υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων (179 Β΄), όπως ισχύει,  

δ) της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.  

2. Την υπ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις 

αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 

ΑΑΔΕ και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων».  

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των 

φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 

2019, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

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

διάδοσης του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 

οικονομική ζωή της χώρας.  

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄ 179) απόφαση «Υποβολή 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, 

ως ακολούθως:  

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω 

περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 06/07/2020».  

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξαιρετικά για το 

ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα 

στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη, τροποποιητική δήλωση που 

υποβλήθηκε μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήτοι μέχρι και την 

28/07/2020». 

 

----------.---------- 
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500. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1062/17834 της 2/3.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

462/41906/01.03.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 

2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και 

γάλακτος» (Β΄ 783)» (Β΄ 2728)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. α) Το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 

ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 135).  

β) Την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 

στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4384/2016 (Α΄ 78).  

γ) Τα άρθρα 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

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

διατάξεις» (Α΄143).  

δ) Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

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

ε) Την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2,του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).  

στ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

ζ) Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).  

η) Το άρθρο 4 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).  

θ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:  

α) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2013/1308 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZR0IovpPMxcegKZ9VNB1iOafUQyu3hVLtoZUwouB8mJ
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προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 

234/79, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 

347).  

β) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2016/795 του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1370/2013 για την θέσπιση μέτρων 

σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με 

την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (L 135).  

γ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 και 

(ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 όσον αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή 

οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές μονάδες (L 

135).  

δ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/40 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την 

παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές μονάδες και 

για την τροποποίηση του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 907/2014 της 

Επιτροπής (L 5).  

ε) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τους κανόνες 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και 

λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές μονάδες (L 5).  

στ) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2002/178 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων 

(L 31).  

ζ) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2004/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (L 139).  

η) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2004/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 

νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και 

την καλή διαβίωση των ζώων (L 165).  

θ) (ΕΚ) υπ΄ αρ 2004/1935 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 

έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 

89/109/ΕΟΚ (L 338).  

ι) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2005/396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή 

πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 70).  

ια) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2011/543 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών (L 157).  
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ιβ) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2011/1169 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1924/2006 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 608/2004 

της Επιτροπής (L 304).  

ιγ) (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους 

εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) υπ΄ αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ΄ αρ. 180/2014, (ΕΕ) υπ΄ 

αρ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 

2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους 

ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (L 

119).  

ιδ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2020/600 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου «σχετικά με 

παρέκκλιση από τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) υπ΄ αρ. 615/2014, τον Εκτελεστικό Καν. 

(ΕΕ) 2015/1368 και τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά 

ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 

COVID-19΄, (L. 140).  

3. Την υπ΄ αρ. 243/14.01.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).  

4. Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).  

5. Την Εθνική Στρατηγική όπως έχει κοινοποιηθεί στην Ε.Ε. στις 31.07.2017 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Καν. (ΕΕ) 2017/40.  

6. Το υπ΄ αρ. 34960/04.06.2020 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

7. Το υπ΄ αρ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «Ένταξη στο ΠΔΕ 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ.Α.Α. και Τ.».  

8. Την από 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

9. Τα έγγραφα της ΕΕ Ref. EC Notes No Ares (2020) 1487118-11.03.2020 (2020) 

και No Ares 1967471- 07.04.2020.  

10. Την υπ΄ αρ. 783/152610/11.06.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 

ισχύει.  

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

δαπάνη σε βάρος του κρατικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού για την 
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υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών 

και γάλακτος οικονομικών ετών 2018 έως και 2020, πέραν της εγκριθείσας με την υπ΄ 

αρ. 462/41906/01.03.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Β΄ 783), αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 462/41906/ 01.03.2019 (Β΄ 783) κοινής υπουργικής 

απόφασης 

Η υπ΄ αρ. 462/41906/01.03.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/39 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 5, 10.01.2017, σ. 1) και (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 

5, 10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού 

Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» (Β΄ 783) τροποποιείται 

ως ακολούθως:  

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2019/2020 και σε εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5, Τίτλος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2020/600, δύναται να συνεχιστεί η εκτέλεση των διανομών φρούτων, λαχανικών και 

γάλακτος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020».  

2. Στο άρθρο 5 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:  

«5. Για το σχολικό έτος 2019/2020 και για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα των Αναδόχων δίδεται η δυνατότητα μεταφοράς διανομής/διανομών από 

το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019 στο 2020».  

3. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται περ. ε) ως εξής:  

«ε) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιος για τη 

συγκρότηση για το σχολικό έτος 2019/2020 :  

αα) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η οποία είναι 

επιφορτισμένη με τις αρμοδιότητες εισήγησης για όλα τα θέματα παραλαβής του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 

λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, σύνταξης των 

σχετικών πρωτοκόλλων, παρακολούθησης και ελέγχου της προσήκουσας εκτέλεσης 

όλων των όρων της σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

εισήγησης για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων.  

ββ) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών η οποία είναι επιφορτισμένη με την 

αρμοδιότητα παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης αυτών.  

γγ) Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, η οποία είναι 

επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα παροχής γνώμης κατά την διενέργεια 
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διαγωνισμών που αφορούν στα συνοδευτικά, εκπαιδευτικά μέτρα και στα μέτρα 

προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της παρούσας και με την αρμοδιότητα 

αξιολόγησης των οικείων τεχνικών και οικονομικών προσφορών.  

Οι ως άνω επιτροπές επιπλέον των ανωτέρω εισηγούνται για θέματα που 

προκύπτουν λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Αποτελούνται από υπαλλήλους των 

Διευθύνσεων Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της 

Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.  

Κατά τα λοιπά είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».  

4. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 9, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την προμήθεια και διανομή 

προϊόντων και συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων του σχολικού έτος 2019/2020 

που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2020, μπορούν να καλύπτουν περίοδο 

μικρότερη από δύο εβδομάδες και υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020».  

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 9 προστίθεται η 

φράση: «Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αξιολόγηση και την προβολή-διαφήμιση του 

σχολικού έτος 2019/2020 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2020 

υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της 

προθεσμίας η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».  

6. Το σημείο ii) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 

ανωτέρω φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής κάθε προϊόντος (φρούτα και λαχανικά, 

γάλα) υποβάλλονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά α/α διανομής (1η, 2η 3η 

διανομή κ.ο.κ.). Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2019/2020, εξαιτίας της 

έκτακτης κατάστασης λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού, δύναται να υποβληθούν 

φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής προιόντων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η 

κάθε διανομή (1η, 2η, 3η κ.ο.κ.) όσον αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα».  

7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 9, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Η ενίσχυση που αφορά δράσεις που πραγματοποιούνται μετά τις 31.07.2020 και 

αφορούν το σχολικό έτος 2019/2020, καταβάλλεται έως 15 Οκτωβρίου 2020».  

8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11, προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Τμήματος 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

532/2020 και κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 10 του 

εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 οι επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν το σχολικό 

έτος 2018/2019, μπορούν να συνεχιστούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2020».  

9. Το άρθρο 12, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Το ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου για την περίοδο υλοποίησης για τα έτη 

2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 ανέρχεται σε 16.537.758,68 € και αναλύεται ως 

εξής:  

Α) Το ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου για την περίοδο υλοποίησης 

2017/2018 και 2018/2019 ανέρχεται σε 11.030.303,12€ και αναλύεται ως εξής:  
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α) Η ενωσιακή δαπάνη ύψους 9.539.140,00 € για τα έτη 2017/2018 και 2018/2019, 

όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2016/795 και σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Καν. 2017/39, κατανέμεται ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Προϊόν 5.095.270,00 2.301.298,00 7.396.568,00 

ΦΠΑ προϊόντων 0 0 0 

Μεταφορά και 

διανομή 

προϊόντων 

600.000,00 195.072,00 795.072,00 

ΦΠΑ μεταφοράς 

και διανομής 

0 0 0 

Μέτρα 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

135.000,00 145.000,00 280.000,00 

ΦΠΑ μέτρων 

προβολής του 

προγράμματος 

0 0 0 

Συνοδευτικά 

μέτρα 

607.500,00 460.000,00 1.067.500,00 

ΦΠΑ 

συνοδευτικών 

μέτρων 

0 0 0 

Σύνολο 6.437.770,00 3.101.370,00 9.539.140,00 

 

β) η εθνική δαπάνη ύψους 1.491.163,12 € για τα έτη 2017/2018 και 2018/2019, 

κατανέμεται ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Προϊόν 0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ προϊόντων 662.385,10 299.168,74 961.553,84 

Μεταφορά και 

διανομή 

προϊόντων 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ μεταφοράς 

και διανομής 

προϊόντων 

144.000,00 46.817,28 190.817,28 

Μέτρα 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ μέτρων 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

32.400,00 34.800,00 67.200,00 

Συνοδευτικά 

μέτρα 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ συν/κων 

μέτρων 

145.800,00 110.400,00 256.200,00 

Σύνολο 984.585,10 491.186,02 1.475.771,12 

Έλεγχοι 2018   15.392,00 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  1.491.163,12 

 

 

Β) Το ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου για την περίοδο υλοποίησης 

2019/2020 ανέρχεται σε 5.507.455,56 € και αναλύεται ως εξής:  

α) Η ενωσιακή δαπάνη ύψους 4.769.570,00 €, για το 2019/2020, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι του Καν. 2016/795 και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 

2017/39, κατανέμεται ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤO 2019/2020 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Προϊόν 2.547.635,00 1.150.649,00 3.698.284,00 

ΦΠΑ προϊόντων 0 0 0 

Μεταφορά και 

διανομή 

προϊόντων 

300.000,00 97.536,00 397.536,00 

ΦΠΑ μεταφοράς 

και διανομής 

0 0 0 

Μέτρα 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

321.888,50 155.068,50 476.957.00 

ΦΠΑ μέτρων 

προβολής του 

προγράμματος 

0 0 0 

Συνοδευτικά 

μέτρα 

49.361,50 147.431,50 196.793,00 

ΦΠΑ 

συνοδευτικών 

μέτρων 

0 0 0 

Σύνολο 3.218.885,00 1.550.685,00 4.769.570,00 

 

 

β) Η εθνική δαπάνη ύψους 737.885,56 €, για το 2019/2020, κατανέμεται ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ TO 2019/2020 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Προϊόν 0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ προϊόντων 331.192,55 149.584,37 480.776,92 

Μεταφορά και 

διανομή 

προϊόντων 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ μεταφοράς 

και διανομής 

προϊόντων 

72.000 23.408,64 95.408,64 

Μέτρα 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ μέτρων 

προβολής, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 

του προγράμματος 

77.253,24 37.216,44 114.469,68 

Συνοδευτικά 

μέτρα 

0,00 0,00 0,00 

ΦΠΑ συν/κων 

μέτρων 

11.846,76 35.383,56 47.230,32 

Σύνολο 492.292,55 245.593,01 737.885,56 

 

 

ΙΙ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 462/41906/01.03.2019 κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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501. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 148 της 3/3.7.2020 «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 

2729)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α΄ της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) 

και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού,  

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

και ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού,  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352),  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/ 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 

κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187),  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1301 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον 

στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και 

ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301,  

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

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

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

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

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1083/2006 (L 347), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

7. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ΄ αρ. C(2020) 

1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 

COVID-19», όπως ισχύει,  

8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α)για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZLWst6emoRbquS4i1SUmJjzzyAFJzk1dLP03prqtJMy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oc_Y0zxAXyVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZLWst6emoRbquS4i1SUmJjzzyAFJzk1dLP03prqtJMy
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Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α΄ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80,  

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 της Υποπαρ. Β.10 της Παρ. Β του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4172/2013» (Α΄ 107),  

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο ‘΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),  

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύουν,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),  

15. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103),  

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

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

(Α΄ 192),  

18. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),  

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

20. Την υπ΄ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),  

21. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),  

22. Την υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),  

23. Την υπ΄ αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100),  

24. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 
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απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την 

υπ΄ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

25. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ131/13.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2276),  

26. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 1645),  

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 (Β΄ 1862) όμοια 

απόφαση, 27. Την υπ΄ αρ. Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 

υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. Α.1080/9.4.2020 

(Β΄ 1294) και Α.1091/13.4.2020 (Β΄ 1466) όμοιες αποφάσεις,  

28. Την υπ΄ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(Β΄  1822) υπουργικής απόφασης"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων"”» (Β΄  5968), όπως ισχύει.  

29. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων_ΠΔΕ (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 

2573/τ.Β΄)» (Β΄ 2857),  

30. Την υπ΄ αρ. 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρ. 22 

του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784),  

31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  

32. Την υπ΄ αρ. 2/2835/ΔΠΓΚ/02.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών,  
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33. Την υπ΄ αρ. 68622 ΕΞ 2020/02.07.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη 

δαπάνη ύψους ενός δισεκατομμυρίου εξήντα εκατομμυρίων (1.060.000.000) ευρώ, 

για το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού 

Φορέα 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 

Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή», η οποία θα 

αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για 

δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κορωνοϊό», ενώ η δαπάνη ύψους τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων 

(320.000.000) ευρώ στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

θα αντιμετωπιστεί από το διαθέσιμο υπόλοιπο της ΣΑΕ 051/2, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της 

επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020.  

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:  

α) σύμφωνα με τους όρους της υπ΄  αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε  

β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1407 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η 

οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον 

μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2014/ 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του 

άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 
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3, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, 

ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων άλλης επιχείρησης,  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 

μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη 

επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας,  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

αυτής της επιχείρησης.  

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις 

ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού 

προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,94% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει 

ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας υπ΄ αρ. 

2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,15, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες 

βάσης.  

5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 2000/104, και η οποία αντιστοιχεί στους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική 

Παραγωγή.  

6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό 

(ΕΚ) 2000/104 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση 

των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (L 17/22), και οι οποίοι 

αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος III, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από 

την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της 

γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος 

ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία 

προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 

πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν 

πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  

9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 

που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 2014/651.  
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Εξ΄ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:  

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα 

(50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.  

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα 

(10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.  

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα 

Ι, θεωρούνται μεγάλες.  

10. Κύκλος εργασιών αναφοράς:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά 

βιβλία:  

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο και 

δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το 

άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα 

τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3) του 

έτους 2019,  

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο 

τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 

έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το δεύτερο τρίμηνο του έτους 

2019,  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το δεύτερο 

τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός 

κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε 

τριμηνιαία βάση),  

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το 

έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),  

εε) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα 

Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά 

βιβλία:  

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το 

άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 

2019,  
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ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα 

Μάρτιο του έτους 2019, και έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του 

κύκλου εργασιών των μηνών Απριλίου και Μαΐου του έτους 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί ένα κόμμα πέντε (1,5),  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα 

Απρίλιο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάιο του έτους 

2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Μαΐου του 

έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),  

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάιο 

του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος 

εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία 

βάση),  

εε) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το 

έτος 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),  

στστ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον 

μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που 

τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) 

και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.  

11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:  

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως 

τα ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε 

τριμηνιαία βάση),  

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 

και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά 

έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα 

έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενα με τρία (3),  

γ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο 

του 2020, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).  

12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα 

οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στις αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β΄ 2276) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εφόσον για 

τα οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 

επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά 

δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις 

επιχειρήσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.  
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Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:  

α) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, με εξαίρεση τις ακόλουθες:  

αα) ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας κατά 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν διαθέτουν φορολογική 

ταμειακή μηχανή,  

ββ) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020,  

γγ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως 

αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών 

δηλώσεων ΦΠΑ καθ΄ όλη την περίοδο αυτή,  

β) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι οποίες 

πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την 

προϋπόθεση της παρ. 3.  

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 

κριτήρια:  

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, 

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με 

την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β΄ 2276) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει. «Κατ΄ εξαίρεση, 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της 

παρ. 1 που δήλωσαν έως τις 26.6.2020 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

“Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς της επιστρεπτέας προκαταβολής, 

στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν έχουν υποβάλει 

έως την ως άνω ημερομηνία τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

προηγούμενου εδαφίου».  

Το μέσα σε «» εδάφ. προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 163 της 10/10.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» 

(Β΄ 2729)» (Β΄ 2787).  

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά 

νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

αα) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,  

ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις 

δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Μαρτίου 2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiW47J6ykL2FUghPIcloKY--IuYuKkBYimJr36ZBVbY
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γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται 

στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από 

την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ΄ όλη 

την περίοδο αυτή.  

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του 

ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με 

την υπ΄αρ. ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της 

ΑΑΔΕ.  

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:  

αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην 

ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% 

τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από πεντακόσια (500) ευρώ,  

ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Μαρτίου, Απριλίου 

και Μαΐου 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον, σε σχέση με 

τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι 

μεγαλύτερα από πεντακόσια (500) ευρώ.  

Σε όλες τις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται 

στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο 

δεκαδικό ψηφίο.  

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του 

ν. 4488/2017 (Α΄ 137).  

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν 

στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,  

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την 

έννοια του Κανονισμού 2014/651 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και  

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 

2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το 

δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους 
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τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή 

δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη 

επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1407, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της 

παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, 

με τις εξής προϋποθέσεις:  

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό 

προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί 

την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που 

έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και  

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη 

επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών 

Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - 

[αριθμός εργαζομένων σε αναστολή × 800] - ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει 

της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης, όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο 

εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του 

συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, 

διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που 

η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός 

κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.  

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του, 

όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, 

Απριλίου και Μαΐου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός 

εργαζομένων σε αναστολή × 800] - ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπ΄ αρ. 

ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης, όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.  
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ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα 

(κωδικός 047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 

2019, διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα 

συνολικά έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε 

εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων 

κατά το μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής 

δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι 

μικρότερη του 20% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, 

θεωρείται ίση με 20%.  

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του, 

όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον 

υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά 

περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να 

είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του 

άρθρου 5 της παρούσας:  

α) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,  

β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 

έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 

2020, 

γ) οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έξι (6) 

έως είκοσι (20) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,  

δ) δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 

είκοσι έναν (21) έως πενήντα (50) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 

1η Ιουνίου 2020,  

ε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 

άνω των πενήντα (50) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 

2020.  

(Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο κύκλο της 

επιστρεπτέας προκαταβολής, δυνάμει της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 94/2020 (Β΄ 1645) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, 

η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 

ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.) 

Το μέσα σε () τελευταίο εδ. διαγράφηκε από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 193 της 31.7/3.8.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” 

(Β΄ 2729)» (Β΄ 3223). Με την δε παρ. 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι : «Η παρούσα 

ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteYUN23AiNRNtgkkMlMw-f56NUGPIyDyc1vd6jCAsLai
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3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου:  

α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού 

Πλαισίου, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 

ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν έως διακόσια πενήντα (250) άτομα και το ποσό των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των διακοσίων 

πενήντα (250) ατόμων κατά την 1η Ιουνίου 2020. Για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο 

ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι 

χιλιάδων (120.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ.  

β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de 

minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι 

στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ.  

γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για 

τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για 

τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, εφόσον η 

επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση 

διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες 

αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.  

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, 

το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει 

του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 

των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό 

ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 

ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.  

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de 

minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την 

τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 

ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ.  
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3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση 

κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας 

προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση 

ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της 

παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία 

επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν 

διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που 

αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των 

παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές 

μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, 

προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην 

υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 

του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de 

minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της 

αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση «της αρμόδιας υπηρεσίας του 

άρθρου 13» όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την 

εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β) της παρ. 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 163 της 

10/10.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020» (Β΄ 2729)» (Β΄ 2787). 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 163 της 10/10.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 

148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729)» (Β΄ 2787), ορίστηκε ότι: «Oι 

επιχειρήσεις, οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 

οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Β΄ 2276), δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως τις 26.6.2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiW47J6ykL2FUghPIcloKY--IuYuKkBYimJr36ZBVbY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiW47J6ykL2FUghPIcloKY--IuYuKkBYimJr36ZBVbY
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δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που 

λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. Η νέα αίτηση 

υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 

148/ 3.7.2020 απόφασης.».  

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση 

επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η 

οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 

(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).  

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 22η Ιουλίου 2020.». 

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την  ΓΔΟΥ 170 της 15/15.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 

2729)» (Β΄ 2877) 

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση 

βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα 

απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων 

της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο 

της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με 

τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση 

πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία 

των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, 

προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.  

6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την 

έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει 

στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 3 του 

άρθρου 13 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών 

που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 

13 της παρούσας απόφασης.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 

και 5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6n3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaYWX0uX9JHqIQNGA7uu-gYOL_zZcDn8gF_uMP1WrEMk
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δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή 

δημιουργεί:  

«α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων και λοιπών ΜΜΕ 

των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων η οποία 

περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, 

Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο 

υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) 

και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 

επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς 

την οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων και λοιπών ΜΜΕ των 

οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον ΠΔΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς».  

Οι περ. α΄ και  β΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 193 της 31.7/3.8.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” 

(Β΄ 2729)» (Β΄ 3223). Με την δε παρ.4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι : «Η παρούσα 

ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

γ) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων λοιπών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, 

με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού 

λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται 

ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική 

μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά 

συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

δ) Συγκεντρωτική κατάσταση των λοιπών επιχειρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και 

αριθμητικώς.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ 

1. «Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις και λοιπές ΜΜΕ, οι οποίες θα 

βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, η συγκεντρωτική κατάσταση 

της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει 

αυτής, μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteYUN23AiNRNtgkkMlMw-f56NUGPIyDyc1vd6jCAsLai
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που είναι ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN 

GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με 

ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps)».  

 Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με 

ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 

23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια 

πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία».  

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό 23/4810500 σε πίστωση 

των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής 

κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.  

Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που 

επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται 

στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου να 

συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 193 της 

31.7/3.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020” (Β΄ 2729)» (Β΄ 3223). Με την δε παρ.4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR3001000230000000000002002 και 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, 

ώστε να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος 

κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον 

ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση 

πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteYUN23AiNRNtgkkMlMw-f56NUGPIyDyc1vd6jCAsLai
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β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7,  

γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από 

το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

Άρθρο 9 

 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό 

1. Για ενισχύσεις προς λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7 

αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 

εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 

«Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 

ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με κωδικό IBAN 

GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η αναλυτική κατάσταση της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με 

ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 

23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια 

πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.  

2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 200211 με IBAN GR7101000230000000000200211 

και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, 

ώστε να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος 

κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον 

ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7,  

γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας 

της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 



164 
 

Άρθρο 10 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 

1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.  

2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος 

χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 

οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.  

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης 

επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ 

αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.  

4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, 

στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ ο 

λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός 

Ρύθμισης και Πληρωμή».  

5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και λογιστικοποιείται στα 

έσοδα του ΠΔΕ, εφόσον η χορήγηση της ενίσχυσης έχει βαρύνει το ΠΔΕ, ή 

εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εφόσον η ενίσχυση έχει 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς 

Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.  

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών 

εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

7. Παρέχεται δυνατότητα  

α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της 

επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή 

παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων 

εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της 

παρούσας,  

β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, 

εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Ιουνίου 2021. «Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του 

προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι 

επιχειρήσεις κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 

οικειοθελείς παραιτήσεις».  

Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 219 της 15/22.9.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β’ 

2729)» (Β΄ 4074). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14rZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdymfNN87aRNY2kLk_9mlB7tlyWuzWpZhXJzzp98cA5x
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παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03-07-

2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

  

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των 

εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. «Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται 

οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».  

Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 219 της 15/22.9.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β’ 

2729)» (Β΄ 4074). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03-07-

2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 

30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της 

παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».  

Η παρ. 2, 

-που είχε αντικατασταθεί  από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 286 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 

με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-

19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄ 2729), όπως ισχύει» 

(Β’ 5224), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 της απ.  Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 172 της 19/20.2.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020” (Β’ 2729), όπως ισχύει» (Β’ 649). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14rZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdymfNN87aRNY2kLk_9mlB7tlyWuzWpZhXJzzp98cA5x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NiraldKF_IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuerfGp0nnYpZLCPuPxk-xTzwnCNv4vpnUtmo38Esy_zm
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3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή 

μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας 

ενίσχυση.  

4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 

πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.  

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση 

ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η 

άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 

ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη 

σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος - λήπτης της ενίσχυσης 

υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να 

εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος 

προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.  

7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των 

αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 

σε ηλεκτρονική μορφή.  

8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος - λήπτης της ενίσχυσης 

ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:  

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της 

πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και 

τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,  

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο 

(ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την 

Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.  

 

Άρθρο 12 

Υποχρέωση διαφάνειας 

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο 

της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την 

χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου 

και στην Υποπαρ. Β11 της Παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της 

ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.  
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Άρθρο 13 

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ 

1. Η δράση, κατά το μέρος που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 

Επενδύσεων, χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, 

ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών 

ενεργειών, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2013/1303 και 2013/1301 και το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που χρηματοδοτείται από το ΕΠ και 

επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό 

τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους 

στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος.  

3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2013/1303, είναι η 

ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη 

γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των 

δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, 

καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της 

έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των 

υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική 

Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση 

επαρκούς διαδρομής ελέγχου.  

4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:  

α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 

στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας, καθώς 

και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού 

Πλαισίου,  

β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση 

ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία 

να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση 

των προϋποθέσεων της παρούσας,  

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως 

«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,  

δ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο 

πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης 

στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της 

απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa. 
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gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa. 

gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.  

 

Άρθρο 14 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Για το παρόν καθεστώς ενίσχυσης η υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου 

τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 

χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων. Από τα αρχεία αυτά πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για 

την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής.  

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη 

πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που 

απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

(Ακολουθούν 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Το Παράρτημα ΙΙ.Β., 

-που είχε αντικατασταθεί  από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 286 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 

με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-

19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄ 2729), όπως ισχύει» 

(Β’ 5224), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 172 της 19/20.2.2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” 

(Β’ 2729), όπως ισχύει» (Β’ 649). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NiraldKF_IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuerfGp0nnYpZLCPuPxk-xTzwnCNv4vpnUtmo38Esy_zm
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ) 

 

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

 

502. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

2252.1.1/41958/2020 της 3/4.7.2020 «Συμπληρωματική χρηματοδότηση 

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και επανακαθορισμός 

των δικαιούχων» (Β΄ 2735)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).  

β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), και ιδίως της περ. η΄ 

της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4.  

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο Διαδίκτυο ‘΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.  

δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή 

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως 

ισχύει.  

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

στ) Των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).  

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως 

ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879ErmzuRqmAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWgThBk8FhM6t16eOehcw_p23bJDjLvRyoZCU1PnC03U
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η) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192), όπως ισχύει.  

θ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει.  

ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). ια) Της υπ΄ αρ. 47/18.7.2019 

κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη 

Τσακίρη» (Β΄ 3100).  

ιβ) Της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).  

ιγ) Της υπ΄ αρ. 2252.1.1/23305/2020/15-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού 

δεύτερου της Π.Ν.Π. της 30/03/2020 (Α΄ 75)» (Β΄ 1426).  

ιδ) Της υπ΄ αρ. 2252.1.3.6/37959/20/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη 

διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄ 

2492).  

ιε) Του άρθρου 11 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/ 27.06.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των 

νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.  

3. Το υπ΄ αρ. 2812.7/40965/30-06-2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, 

σύμφωνα με το οποίο προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 15.000.000 ευρώ σε βάρος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί εντός των 

υφιστάμενων ορίων του Π.Δ.Ε. 2020 από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ15000001 

«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της 

Π.Ν.Π. 30.03.2020 (Α΄75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», του οποίου ο συνολικός 

προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σε 29.601.898,00€, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και 

κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον 

επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν 

ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 
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του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601), συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).  

2. Η χρηματοδότηση της παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 

του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α΄ 86).  

 

Άρθρο 2 

Ύψος χρηματοδότησης 

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του 

άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

ορίζεται έως του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και 

καλύπτεται από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

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

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

503. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Α.1158 της 30.6/4.7.2020 

«Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων 

καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020» (Β΄ 2745)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις:  

α) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RGAU0nIPJFYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcTgbxtFYWTYRwxiO9AnZqwgjPejtFI-dzFj9xioMLcw
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αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), όπως ισχύουν μετά την 

αντικατάστασή τους με το άρθρο 42 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141),  

β) της περιπτ. iv) της Υποπαρ. 2.3 της Παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 

υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),  

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ,  

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/68 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),  

ε) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως 

ισχύει,  

στ) του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως 

ισχύει,  

ζ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύει,  

η) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 

και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει,  

θ) του ν. 4620/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),  

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),  

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), όπως ισχύει.  

2. Την υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1158/2017 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 

«Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του 

χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής 
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της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της 

διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των 

αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των 

οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε 

άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 

του ν. 3943/2011» (Β΄ 3634).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως ισχύει.  

4. Την υπ΄ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

5. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

6. Την υπ΄ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και 

του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 

και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

7. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 

39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 

καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 

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

8. Την ανάγκη μεταβολής, για εξαιρετικούς λόγους, για το ημερολογιακό έτος 2020, 

της ημερομηνίας επικαιροποίησης των καταστάσεων των δημοσιοποιούμενων 

οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω 

των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

9. Tο γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1158/2017 (Β΄ 3634) κοινής 

απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά, για το 

ημερολογιακό έτος 2020, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, 

επικαιροποιούνται μέχρι την 30.6.2021». 

Το μέσα σε «» εδ. που προστίθεται με το παρόν άρθρο μόνο αντικαταστάθηκε 

ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. Α. 1237 της 26/30.10.2020 «Ανακαθορισμός του 
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χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών για το έτος 2020» (Β’ 4795). 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

504. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 

70Α/37/οικ.12736 της 125.6/7.7.2020 «Μεταβίβαση στον Υπουργό Τουρισμού της 

αρμοδιότητας ορισμού του κατά ημέρα ωραρίου εργασίας και απασχόλησης και 

κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Τουρισμού» (Β΄ 2753) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 1 παρ.  6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν 

γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α΄ 161),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

2. Την υπ΄ αρ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ΄ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 769),  

3. Το υπ΄ αρ. 1750/25.5.2020 έγγραφο του Υπουργού Τουρισμού, με το οποίο 

ζητείται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας ορισμού του κατά ημέρα ωραρίου εργασίας 

και απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας για το σύνολο των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού και για τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων 

φορέων αυτού, στο πλαίσιο του πρωταρχικού ρόλου που θα αναλάβουν οι υπηρεσίες 

του Υπουργείου Τουρισμού στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας εν μέσω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, της ανάγκης στήριξης των τουριστικών 

επιχειρήσεων, της ανάγκης διενέργειας ελέγχων για την τήρηση των προβλεπόμενων 

υγειονομικών πρωτοκόλλων και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που θα 

προκύψουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-P6rKj9bdKEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte9rOuAx_Q92PAfmlRaSfh_beT1gBmCzsVQRWMaAsyJG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PBriuq63Sum4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMterH3rxvB3a9lUq7y6dPaCxeeyLuWb_HDs0L6qxF2k7B


175 
 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά ενδεχόμενη δαπάνη θα προκύψει από την 

έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Τουρισμού την αρμοδιότητα να ορίσει με 

απόφασή του το κατά ημέρα ωράριο εργασίας και την απασχόληση και κατά τις 

Κυριακές και ημέρες αργίας για το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου 

Τουρισμού για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίον έχει υποβληθεί το σχετικό 

αίτημα του Υπουργού Τουρισμού.  

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν 

οι ισχύουσες διατάξεις. 

 

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

 

505. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399 της 

30.6/7.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος 

"Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 

2020» (Β΄756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2760)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό 

με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄133).  

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

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

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

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

και ειδικότερα το άρθρο 28 παρ. 4 αυτού.  

4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.  

5. Την υπ΄ αρ. Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς 

Τάξης των Υπουργείων» (Β΄48).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc_VG39v6DToQSJV7qSM6PUnTFfeNX11wDA6rw3iTBSY
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6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία … του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...» (Α΄114).  

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192), όπως ισχύει.  

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

11. Την υπ΄αρ. 47/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).  

12. Την υπ΄ αρ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 

615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της υπ΄αρ. 

1121/408Δ/ Φ03/2012 ( Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης" (Β΄ 1248)» (Β΄2064).  

13. Την υπ΄ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 110427/ 

EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»"» (Β΄ 5968).  

14. Την υπ΄ αρ. 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 

την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 

- 2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).  

15. Την υπ΄ αρ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της 

Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ΄ αρ. 

Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄1577) 

κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β΄2733).  

16. Τον ν. 3912/2011 (Α΄17) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).  

17. Την υπ΄ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905).  
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18. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 

του Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».  

19. Την υπ΄ αρ. 8069/B1/2939/27.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ"» (Υ.Ο.Δ.Δ. 733).  

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον 

στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1080/2006.  

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

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

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006».  

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 

2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.  

23. Την υπ΄αρ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

24. Την υπ΄αρ. 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση 

Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

25. Την υπ΄αρ. 3218/1168/Α2/03.07.2017 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

26. Την υπ΄αρ. 4550/B1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποίησης της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

27. Την υπ΄αρ. οικ.2386/01.11.2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».  

28. Την υπ΄αρ. 598/05.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  

29. Την υπ΄αρ. 391/07.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση 

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  



178 
 

30. Την υπ΄αρ. 1099/21.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Δράση 4.c.2 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».  

31. Την υπ΄αρ. 1091/28.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  

32. Την υπ΄αρ. 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννησος 2014-2020».  

33. Την υπ΄αρ. 1081/30.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική 2014-2020».  

34. Την υπ΄αρ. 1023/30.05.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση 

κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»  

35. Την υπ΄αρ. 1947/06.07.2018 απόφαση ένταξης της πράξης ««Βελτίωση της 

Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά 

κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  

36. Το υπ΄αρ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία 

συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων».  

37. Το υπ΄αρ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την 

σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

38. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει.  

39. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997» (Α΄ 133).  

40. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 

2014.  

41. Τον ν. 4342/2015 «… Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 

2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 

2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 

“Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της 

Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.  

42. Το άρθρο 6 του ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων 

του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄17), σχετικά με την σύσταση της Ειδικής 

Γραμματείας.  
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43. Την υπ΄ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 2367), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

44. Την υπ΄ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 

για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β΄ 4003), όπως ισχύει (Β΄ 4108).  

45. Το από 5.2.2017 παραδοτέο 1 της υπ΄αρ. Υ.Π.ΕΝ. 170192/9/5.1.2017 σύμβασης 

υλοποίησης του έργου: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του 

υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», όπως έχει 

αναθεωρηθεί.  

46. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του 

κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής» 

(Β΄ 408).  

47. Την από 04-08-2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖΞΟΖ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, 

φορέων ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών 

μέσων κατά την έννοια των άρθρων 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ)1303/2013, όπως 

ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 

651/2014, όπως ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

48. Τον ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 

2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε 

επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α΄113), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

49. Την υπ΄αρ. 45231/20.4.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση υποχρέωσης 

αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» 

(Β΄1445) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αρ. ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης 

Επαγγελματικού Λογαριασμού.  

50. Tον ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α΄143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

51. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014 (Β΄ 2573)» 

(Β΄2857).  

52. Την υπ΄ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II», 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄756), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

53. Τον ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
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Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του" (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Α΄ 64) και 

άλλες διατάξεις» (Α' 76).  

54. Τον ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (Α΄ 68) και άλλες 

διατάξεις» (Α' 83).  

55. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάσταση που έχει προκύψει με τον 

κορωνοϊό COVID-19 και τα όλως έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί οριζόντια στη 

χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του, και την απόφαση της από 03/06/2020 

Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ,  

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον 

II", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄756), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:  

Α. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του 

Προγράμματος καταργείται.  

Β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του 

Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός 

του διαστήματος από 11/03/2020 ως και 30/09/2020, η προθεσμία παρατείνεται 

αυτοδίκαια ως και τις 31/10/2020».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον 

II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 756), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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506. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 

1723/179088 της 3/7.7.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)  

Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 

απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950), 

ορίστηκε ότι: «Στην υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση, 

όπου αναφέρεται «οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας» νοείται 

«οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/ και αποσταγματοποιείο». 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της 

αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144).  

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του 

άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).  

γ) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281).  

δ) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265).  

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

στ) Του π.δ. υπ΄ αρ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

ζ) Της υπ΄ αρ. 243/14-01-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β΄ 36).  

η) Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.  

θ) Της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».  

ι) Της υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο».  

2. Τους Κανονισμούς: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZqW7j-VJ3CPLzFQm-s7adc9oDS5c_LFI-LSPI0dphUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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α) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ 

L 347/20-12- 2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 

234/79, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».  

β) (EE) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 

347/20-12-2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 

814/2000, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».  

γ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα 

και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/2008 της Επιτροπής».  

δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του 

αμπελοοινικού τομέα».  

ε) Του (Ε.Ε) υπ΄ αρ. 2018/273 κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ 

58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς 

αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα 

και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές 

δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και 

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και 

κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/ 2008, 

(ΕΚ) υπ΄ αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 607/2009 και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ΄ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».  

στ) Του (Ε.Ε) υπ΄ αρ. 2018/274 Εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ L 

58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την 

πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις 

και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την 

κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».  

ζ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/4-5- 2020 «σχετικά με προσωρινά 

έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση 

της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό 

τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».  

η) Του Καν(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

«Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων».  
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3. Την υπ΄ αρ. 2454/235853/20-09-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄ αρ. 

1308/2013, (Ε.Ε) υπ΄ αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ΄ αρ. 2018/274 σχετικά με τη 

διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645).  

4. Την υπ΄ αρ. 2453/235950/20-9-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον 

αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον 

αμπελοοινικό τομέα» (Β΄ 3673).  

5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό 

«Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. 

(ΕΚ) 1308/ 2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.  

6. Την υπ΄ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περίπτ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

7. Την Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

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

συνολικού ύψους 17.500.000 €, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την 

υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» 

συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 

082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την 

υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση 

κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της 

Επιτροπής (εφεξής «πρόγραμμα»). Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και 

κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία 

καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 2 

Αρμόδιες αρχές 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:  

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης 

Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι 

αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, λεπτομερειών 

εφαρμογής του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων, για την τελική κατάταξη των 

αιτήσεων των εν δυνάμει δικαιούχων στο σύνολο της χώρας βάσει της βαθμολογίας 

των κριτηρίων προτεραιότητας, μετά την έγκριση της επιλεξιμότητας της αίτησης και 

των λοιπών στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
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Κτηνιατρικής, καθώς και την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης ή 

απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.  

2. To Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών 

της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για: α) την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία της 

ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων για την απόσταξη οίνου από τους 

ενδιαφερόμενους, β) την υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές 

διατυπώνονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, γ) την 

αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της κατάταξης 

των αιτούντων ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους και σύμφωνα με τα κριτήρια 

προτεραιότητας, δ) τη διαχείριση της λειτουργίας της ενημέρωσης των αιτούντων 

όποτε απαιτείται και ε) την έγκαιρη αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων των απαιτούμενων αναφορών.  

«3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού 

Ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΠΚΠΦΠ και ΦΕ), μέσω των υπαλλήλων που θα οριστούν 

ως αρμόδιοι από τον Προϊστάμενό τους, συμμετέχουν στη χημική ανάλυση των οίνων 

προς απόσταξη, ως προς τον αλκοολικό τίτλο και όποιο άλλο στοιχείο κριθεί 

απαραίτητο των δειγμάτων που τους στέλνει η αρμόδια ΔΑΟΚ, στην εισαγωγή των 

δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική υπηρεσία της απόσταξης οίνου του ΥΠΑΑΤ και 

στην έγκριση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.  

4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι 

αρμόδιες για τον διοικητικό έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα 

(υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση 

βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.ά.), για τον επιτόπιο έλεγχο πριν την 

έγκριση της αίτησης ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, για τον έλεγχο των 

αποθεμάτων (δεξαμενές, βιβλία αποθήκης) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 

της παρούσας, για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων μετά την ένταξη 

στο πρόγραμμα, για τη δειγματοληψία του προς απόσταξη οίνου και για την έκδοση 

συνοδευτικού εγγράφου κατά την έξοδό του από τον χώρο αποθήκευσης, καθώς και 

την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία καθορίζονται 

από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» 

Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

«5. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος 

για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, την καταβολή της ενίσχυσης, τους 

δευτεροβάθμιους ελέγχους, τον προσδιορισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
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6. Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δια των κατά 

τόπους αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών και η Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. δια 

των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες παράδοσης του 

προς απόσταξη οίνου από τους οινοπαραγωγούς στα αποσταγματοποιεία και στα 

oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, ως και για τις διαδικασίες αποστολής και 

παράδοσης στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας της, παραγόμενης στα 

αποσταγματοποιεία, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης. Επιπλέον, είναι κατά 

περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο των περαιτέρω διαδικασιών που 

θα λάβουν χώρα στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας. 

Ειδικότερα οι διαδικασίες αυτές αφορούν στην αποστολή, στον έλεγχο, στη 

δειγματοληψία και στην εργαστηριακή εξέταση των προς απόσταξη οίνων (ως 

πρώτων υλών) στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, 

τη δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, 

καθώς και τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέταση της παραγόμενης 

αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) στο οινοπνευματοποιείο Β΄ 

κατηγορίας συντασσόμενων των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, διοικητικών 

εγγράφων και παραστατικών. Οι αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών της 

Α.Α.Δ.Ε. αφορούν, κατά περίπτωση, τους σχετικούς ελέγχους και διατυπώσεις κατά 

τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, παράδοση και διάθεση της αιθυλικής 

αλκοόλης, όπως οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.».  

Η παρ. 5, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883) και η παρ. 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 

της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

 

Άρθρο 3 

Στόχοι του Προγράμματος 

1. Το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης αφορά στην 

αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα για 

λόγους που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.  

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:  

α) την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δεν 

διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν,  

β) την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής 

περιόδου, γ) βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των οινοπαραγωγών.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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2. Οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η απομάκρυνση από την αγορά 

ιδιοπαραγόμενων οίνων που βρίσκονται σε δεξαμενές:  

α) χωρίς γεωγραφική ένδειξη, σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των αιτούμενων 

προς απόσταξη οίνων  

β) με γεωγραφική ένδειξη, σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των αιτούμενων προς 

απόσταξη οίνων  

γ) γλυκύς οίνος, σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη 

οίνων  

3. «Συγκεκριμένα οι οινοπαραγωγοί που επιθυμούν να παραδώσουν, προς 

απόσταξη, ποσότητα οίνου της παραγωγής τους, η οποία βρίσκεται σε δεξαμενή/ές, 

σε εγκεκριμένο μόνο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, 

το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 

2960/2001, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, συνάπτουν ένα ή 

περισσότερα συμφωνητικά απόσταξης (Υπόδειγμα 1) δηλώνοντας κατά κατηγορία 

οίνου τις ποσότητες που θέλουν να αποστάξουν.» Το/α συμφωνητικό/ά απόσταξης 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης. Το 

εγκεκριμένο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας δίνει αύξοντα αριθμό σε κάθε 

συμφωνητικό που συνάπτει, ο οποίος αριθμός αναγράφεται και στο συμφωνητικό και 

δημιουργούν αρχεία σε μορφή excel στα οποία καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία 

των συμφωνητικών (αύξων αριθμός, στοιχεία οινοπαραγωγού, ποσότητα οίνου προς 

απόσταξη κατά κατηγορία οίνου, λοιπά στοιχεία). Το αρχείο των συμφωνητικών που 

θα συναφθούν θα αποσταλεί, ηλεκτρονικά, στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. «Στις περιπτώσεις όπου λόγω απρόβλεπτης αδυναμίας 

εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας 

ή/και αποσταγματοποιείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκχώρηση της συμμετοχής 

του στο/α συμφωνητικό/ά που έχουν συναφθεί προς το οποιοδήποτε τρίτο, 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια 

φορολογικής αποθήκης».  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α΄ της παρ. 2 

του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 

απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

Το δε μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 3246/335062 της 30.11/15.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1723/179088/ 3-7-2020 απόφασης: “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» 

(Β’ 5510). Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 ιδίας άνω απόφασης, η απόφαση αυτή 

ισχύει από την 30η Νοεμβρίου 2020. 

«4. Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακατέργαστη ή ουδέτερη, όπως 

αυτές ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, κατά 

περίπτωση), που παράγεται από την απόσταξη σε οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtayxuB4wKanC63zaoCVovB1v4dVa2zn5QhQFuydC0YEj
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(όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2969/2001) ή/και σε αποσταγματοποιεία 

(όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2969/2001), για την οποία παρέχεται 

στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή 

της φαρμακευτικής χρήσης, ή για ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592».  

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

 

Άρθρο 4 

Δικαιούχοι 

«Δικαιούχοι της στήριξης, που χορηγείται για την απόσταξη οίνου, είναι 

οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα 

VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών, 

ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις.» 

 Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

 

Άρθρο 5 

Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Επιλέξιμες για στήριξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592, είναι οι δαπάνες που συνδέονται με την 

παράδοση του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας και με την απόσταξη του 

εν λόγω οίνου, ήτοι με την: 

Ι. ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς απόσταξη  

ΙΙ. μεταφορά του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας  

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει 

του άρθρου 48 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.  

 

Άρθρο 6 

Υπολογισμός επιλέξιμων δαπανών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
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Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης που συνδέεται με την παράδοση του οίνου 

στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής, κατά περίπτωση:  

1. Την κατηγορία του προς απόσταξη οίνου  

2. Το χρώμα του  

3. Τον αλκοολικό τίτλο %vol (λαμβάνεται υπόψη ο αλκοολικός τίτλος του 

αντιπροσωπευτικού δείγματος οίνου που λαμβάνεται κατά την είσοδο του εν λόγω 

οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή κάθε παρτίδας που παραδίδεται, αν η 

παράδοση γίνεται τμηματικά, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 

15 της παρούσας). Ο αλκοολικός τίτλος αναγράφεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού 

ψηφίου.  

4. Την απόσταση του οινοποιείου από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας. 

Συγκεκριμένα παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες: 

 

Κατηγορία οίνου: Οίνος χωρίς 

Γεωγραφική Ένδειξη 

Τιμή μονάδος αλκοολικού 

τίτλου %vol/hl € 

Λευκός Οίνος 4 

Ερυθρός/Ερυθρωπός 4,2 

 

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη 

Λευκός   

Αλκοολικός τίτλος %vol 

Λευκός Οίνος 

Τιμή μονάδος 

αλκοολικού 

τίτλου %vol/hl € 

Τιμή αλκοολικού 

τίτλου %vol/hl € 

10 4 40 

11 4 44 

12 4 48 

13 4 52 

Ερυθρός /Ερυθρωπός Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη 

10 4,2 42 

11 4,2 46,2 

12 4,2 50,4 

13 4,2 54,6 
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Κατηγορία οίνου 
Λευκός Οίνος Τιμή 

μονάδος/ hl € 

Ερυθρός/ Ερυθρωπός 

Τιμή μονάδος/ hl € 

Οίνος ΠΓΕ 57 59 

Κατηγορία οίνου 

Λευκός Οίνος και 

Ερυθρός/ Ερυθρωπός Τιμή 

μονάδος/ hl € 

 

Οίνος ΠΟΠ 75  

Γλυκύς Οίνος 110  

 

Απόσταση από οινοπνευματοποιείο 

(km) 
Τιμή μονάδος/hl € 

0-200 2 

200-500 3 

>500 4 

Νησιά 6 

 

Άρθρο 7 

Χρηματοδότηση του προγράμματος 

1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ και 

καθορίζεται:  

α) από τα διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του 

αμπελοοινικού τομέα 2019- 2023», όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2020, σε 

ποσοστό 30% και  

β) από την εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 70%.  

2. Η Ενωσιακή συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 

7.500.000 €, χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.  

3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 17.500.000 

€, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.  

Η ένταξη της δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο ΠΔΕ και η χρηματοδότηση 

του ΕΛΕΓΕΠ γίνεται ως ακολούθως:  

Η καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της 
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εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις) σύμφωνα 

με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής 

Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ 

πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει 

την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες 

δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ 

υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης 

από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, 

που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Χρηματοδοτική Συμμετοχή 

(Προϋπολογισμός σε €) 
25.000.000 

Ενωσιακή Συμμετοχή (ποσοστό 30%) 7.500.000 

Εθνική Συμμετοχή (ποσοστό 70%) 17.500.000 

 

Άρθρο 8 

Διπλή χρηματοδότηση 

Δεν υπάρχουν δράσεις ή ενέργειες που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων 

μέτρων της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019-2020.  

 

Άρθρο 9 

Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης - Μη επιλέξιμες αιτήσεις 

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Καν (ΕΕ) 1308/2013 από τον συγκεκριμένο οιναπαραγωγό και είναι ακόμα στην 

κατοχή του.  

«β) Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει υποβάλλει:  

i) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων κατά τις δύο τελευταίες 

αμπελοοινικές περιόδους και αυτές είναι πλήρεις και ακριβείς,  

ii) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων κατά την τελευταία 

αμπελοοινική περίοδο οι οποίες είναι πλήρεις και ακριβείς, για τις περιπτώσεις 

νεοσύστατης οινοποιητικής επιχείρησης ή έναρξης εργασιών οινοποιητικής 

επιχείρησης υπό νέο ΑΦΜ (ενδεικτικά μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή από φυσικό 

σε νομικό πρόσωπο κ.ά.),  

iii) τηρεί βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 

147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013,  

iv) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας,  
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v) Έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της 

χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των 

εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης.»  

Η περ. β΄ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 2113/214456 της 3/4.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» (Β΄ 3233). 

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους:  

α) που δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και 

εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, 

παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερχομένων εξερχομένων 

αποθεμάτων, κ.α)  

β) που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις 

που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού 

(ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013,  

γ) με αιτήσεις ένταξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης και με αιτήσεις ένταξης φυσικών 

προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης,  

δ) σε περιπτώσεις απόσταξης οίνου που έχει περατωθεί πριν την υποβολή της 

αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα από τον δικαιούχο.  

 

Άρθρο 10 

Κριτήρια προτεραιότητας 

1. Στην περίπτωση του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας για την 

έγκριση των επιλέξιμων αιτήσεων ορίζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 

κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς 

στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι 

εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος.  

2. Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι τα εξής:  

α) κριτήριο Α: Το ύψος της δήλωσης παραγωγής οίνου 2019  

Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ύψος της δήλωσης παραγωγής οίνου 2019, 

μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 3.  

β) κριτήριο Β: Το ύψος των αποθεμάτων της έκτακτης καταγραφής του 2020  

Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ύψος των αποθεμάτων τους της έκτακτης 

καταγραφής του 2020 μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 3.  

γ) κριτήριο Γ: Το ποσοστό του προς απόσταξη οίνου σε σχέση με τα δηλωμένα 

αποθέματα του 2020  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fUk2syUkD2a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTl5ZVJay0crSeOCYxs3w-oOTfmwVOPU7eycdakbVPav
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Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ποσοστό του προς απόσταξη οίνου σε σχέση με τα 

δηλωμένα αποθέματά του, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 3 της 

παραγράφου 3  

3. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα είναι ισότιμα και 

αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α 

(ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α 

Συντελεστής 

Συμμόρφωσης 
 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΙΝΟΥ (δήλωση 

παραγωγής οίνου 2019) 

1 
Παραγωγή έως και 200 

hl 
20 

2 
Παραγωγή από 200,0-

500 hl 
40 

3 
Παραγωγή από 500,0-

5000 hl 
60 

4 
Παραγωγή από 5000,0-

10.000 hl 
80 

5 Παραγωγή >10.000 hl 100 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β 

(ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β 

Συντελεστής 

Συμμόρφωσης 
 

ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΙΝΟΥ (δήλωση 

αποθεμάτων 2020) 

1 
Αποθέματα από 50-150 

hl 
40 

2 
Αποθέματα από 150,0-

500 hl 
60 

3 
Αποθέματα από 500,0-

1000 hl 
80 
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4 Αποθέματα > 1000,0 hl 100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Γ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ %) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ 

Συντελεστής 

Συμμόρφωσης 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ % 

1 0-10 20 

2 10,0-20 40 

3 20,0-30 60 

4 30,0-40 80 

5 40,0-50 100 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της συνολικής 

βαθμολογίας κατάταξης που θα λαμβάνει μία αίτηση: 

 

Αρ. Αίτησης Κριτήρια προτεραιότητας 
Συντελεστής 

Συμμόρφωσης 

001 

Κριτήριο Α Παραγωγή 

από 500,0 – 5000 hl 
60 

Κριτήριο Β Αποθέματα 

από 500,0 - 1000 hl 
80 

Κριτήριο Γ Ποσοστό 

οίνου προς απόσταξη επί 

των αποθεμάτων 15% 

40 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

(Α+Β+Γ) 

180 

 

 

4. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των ποσοτήτων 

οίνου προς απόσταξη, τις οποίες έχουν αιτηθεί οι εν δυνάμει δικαιούχοι, 

προκρίνονται μόνο οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν στη σειρά κατάταξης των 

αιτήσεων σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την 
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κάλυψη των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κατηγορία οίνου και λαμβάνοντας υπόψη τα 

κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

αιτήσεων που διεκδικούν μία θέση ένταξης, προτεραιότητα χορηγείται στον εν 

δυνάμει δικαιούχο με τη μεγαλύτερη ποσότητα οίνου προς απόσταξη (ανά κατηγορία 

οίνου).  

 

Άρθρο 11 

Υποβολή αιτήσεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν 

υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην 

ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες 

την «απόσταξη». Δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία 

κατείχαν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους.  

2. «Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, 

ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Ιουλίου έως και την 16η Ιουλίου 2020.».  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α΄ της παρ. 3 

του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης 

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. 

(ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» (Β΄ 2883). 

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όταν αυτή 

συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του 

Παραρτήματος ΙΑ. Μη ορθή επισύναψη των δικαιολογητικών, που αφορούν στα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης.  

3. «Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, 

μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες 

κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/ και περισσότερα συμφωνητικά. Ο 

ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός θα δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες οίνου, που 

θέλει να αποστάξει ανά κατηγορία οίνου ανεξαρτήτως ορίου.».  

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

4. Με την υποβολή της αίτησης ένταξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα 

στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) 

υπ΄ αρ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις 

αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε 

περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q


195 
 

 

Άρθρο 12 

Ελεγχος των αιτήσεων ένταξης - τελική κατάταξη αυτών 

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων ένταξης πραγματοποιείται ως εξής:  

α) «από την 17η Ιουλίου έως την 23η Ιουλίου 2020», πραγματοποιείται διοικητικός 

και επιτόπιος έλεγχος από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

και των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι δυνατόν να διενεργηθεί από περισσότερες 

από μία ΔΑΟΚ, όταν η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την εγκατάσταση 

αποθήκευσης του οίνου ή/και υπάρχουν περισσότερες από μία αποθήκες οίνου προς 

απόσταξη για τον συγκεκριμένο υπό ένταξη οινοπαραγωγό. Ο έλεγχος είναι 

λεπτομερής και αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 9 

παράγραφος 1 της παρούσας. Πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών 

αιτήσεων ένταξης. Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών 

υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ των δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων και 

άλλων υπηρεσιών εφόσον κριθούν απαραίτητες και μέσω των δικαιολογητικών τα 

οποία έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος. Στους επιτόπιους ελέγχους ελέγχονται τα 

βιβλία εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθεμάτων τα οποία τηρούνται σύμφωνα με 

το άρθρο 147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 1308/2013. Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται 

στους χώρους αποθήκευσης των ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη για τη διαπίστωση 

αφενός της ύπαρξης του και αφετέρου της θέσης του σε δεξαμενές, σύμφωνα και με 

τα αναγραφόμενα στην αίτηση ένταξης. Μετά από τους παραπάνω ελέγχους και 

εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις δηλωμένες ποσότητες, οίνου πχ ως προς τον 

όγκο ή την προέλευση, είναι δυνατόν να προκύψει μείωση της ποσότητας οίνου προς 

απόσταξη, η οποία καταχωρείται στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από 

τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ. «Ο διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος 

πραγματοποιείται από πρωτοβάθμια διμελή επιτροπή που ορίζεται από τον 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ.». 

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

Η μέσα σε «» προθεσμία του πρώτου εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. 

α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 

15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» 

(Β΄ 2950). 

β) «από την 24η Ιουλίου έως την 27η Ιουλίου 2020» πραγματοποιείται έλεγχος των 

κριτηρίων προτεραιότητας και βαθμολόγηση των επιλέξιμων μόνο αιτήσεων, βάσει 

των κριτηρίων του άρθρου 10 της παρούσας. Το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ


196 
 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων 

με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά ανά κατηγορία 

οίνου και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αιτούντες για την βαθμολογία.  

Εγκρίνονται οι επιλέξιμες αιτήσεις με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και μέχρι 

εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων «έως την 27η Ιουλίου 2020».  

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 

της απόσταξης με τους κωδικούς του taxisnet για την πορεία της αίτησης τους καθ΄ 

όλη τη διάρκεια των ελέγχων.  

Οι μέσα σε «» προθεσμίες του στοιχείου β΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω 

αντίστοιχα από τις υποπερ. i και ii της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

«2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντιστοιχούν σε ύψος 

προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται αναλογικά όλες οι 

επιλέξιμες αιτήσεις.».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 2113/214456 της 3/4.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» (Β΄ 3233).  

3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή 

λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να 

αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη 

Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως 

αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση σχετικής 

απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.  

 

Άρθρο 13 

Ενστάσεις 

1. Οι απορριπτόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 

της απόσταξης για τους λόγους απόρριψής τους.  

«Από την 28η Ιουλίου έως την 29η Ιουλίου 2020» οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι 

αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων των 

προηγούμενων σταδίων, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής 

υπηρεσίας, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους 

ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fUk2syUkD2a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTl5ZVJay0crSeOCYxs3w-oOTfmwVOPU7eycdakbVPav
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βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

δικαιολογητικά.  

Η μέσα σε «» προθεσμία της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α΄ 

της παρ. 4 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 

15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» 

(Β΄ 2950). 

2. Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν στα κριτήρια 

επιλεξιμότητας δεν δύναται να προσκομιστούν στη διαδικασία της ένστασης.  

3. «Οι ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθμια διμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται 

από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ, «από την 30η Ιουλίου έως 

την 31η Ιουλίου 2020». Τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση 

επιλέξιμων αιτήσεων.».  

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

Η δε μέσα σε «» προθεσμία αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β΄ της παρ. 4 

του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 

απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

4. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων αιτήσεων το 

αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών 

της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε νέα κατάταξη των 

αιτήσεων, κατά φθίνουσα βαθμολογία, ανά κατηγορία οίνου, με βάση το σύνολο των 

βαθμών που έχουν λάβει μετά την εξέταση των ενστάσεων, την οποία αποστέλλει στη 

Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.  

5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη και 

τα κάτωθι σημεία α και β προβαίνει στην τελική κατάταξη, προς έγκριση των 

δικαιούχων:  

α) Η συνολική ποσότητα οίνου που διατίθεται προς απόσταξη ανά ΑΦΜ, 

αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 1.200 τόνους.  

β) Η συνολική ποσότητα Οίνου χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, προς απόσταξη, θα 

αποτελεί έως το 70% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων. Η 

συνολική ποσότητα Οίνου με Γεωγραφική Ένδειξη, προς απόσταξη, θα αποτελεί έως 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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το 20% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων και η συνολική 

ποσότητα των Γλυκών Οίνων θα αποτελεί έως το 10%. Ποσότητες οίνων που θα 

περισσέψουν από τις κατηγορίες οίνων με Γεωγραφική Ένδειξη και Γλυκών Οίνων, 

θα διατεθούν στην κατηγορία Οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη.  

«γ) στην περίπτωση αδιάθετων κονδυλίων μετά την εφαρμογή των στοιχείων α και 

β του παρόντος, δύναται να διενεργηθεί ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων στις 

περιπτώσεις ενδιαφερομένων που έχουν αιτηθεί άνω των 1.200 τόνων, με γραμμική 

μείωση των αιτηθέντων ποσοτήτων ανά δικαιούχο και μέχρι εξαντλήσεως των 

κονδυλίων.». 

Το στοιχείο γ΄ προστέθηκε με την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

 

Άρθρο 14 

Τελική έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών 

«1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη 

την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα 

«Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης».  

2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 4η 

Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεί το 

χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την 

υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.». 

Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της 

δράσης και να προβεί στη μεταφορά της ποσότητας του οίνου, που έχει αιτηθεί, στο 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, σύμφωνα με το συμφωνητικό ή τα συμφωνητικά 

απόσταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες, από την παρούσα, διαδικασίες, πριν 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά 

οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του 

ευθύνη, δίχως την προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρούνται επιλέξιμες 

προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και 

τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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«Άρθρο 14α 

Νέα υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά - Προθεσμίες 

1. Όσοι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί επιθυμούν να 

διαθέσουν ποσότητα οίνου προς απόσταξη, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της 

παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Αυγούστου έως και την 9η Αυγούστου 2020.  

2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, 

πραγματοποιείται από την 10η Αυγούστου έως και την 11η Αυγούστου 2020.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα 

αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να υποβάλουν 

ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας απόσταξης οίνου, την 12η Αυγούστου 2020.  

4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 13η Αυγούστου 2020.  

5. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 18η 

Αυγούστου 2020».  

Το άρθρο 14α προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αριθμ. 2113/214456 της 3/4.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» (Β΄ 3233). 

 

Άρθρο 15 

Παράδοση οίνων για απόσταξη - Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης 

1. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου 

στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντάσσεται συνοδευτικό έγγραφο 

μεταφοράς οίνου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του  Καν (ΕΕ) 1308/2013, στο 

οποίο αναγράφεται ο αριθμός του συμφωνητικού απόσταξης, τα στοιχεία του 

δικαιούχου για λογαριασμού του οποίου γίνεται η μεταφορά (ονοματεπώνυμο/όνομα 

επιχείρησης και ΑΦΜ), ο τόπος προορισμού (ονοματεπώνυμο/όνομα επιχείρησης και 

ΑΦΜ). Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο υπογράφεται, μετά από σχετικό έλεγχο, από 

τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ. Παράλληλα, ο υπάλληλος της ΔΑΟΚ, στην 

περίπτωση που σε ένα βυτίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οινοπαραγωγοί, 

λαμβάνει δείγμα ανά βυτίο και ανά οινοπαραγωγό και στην περίπτωση που 

συγκεκριμένη παρτίδα ενός οινοπαραγωγού φορτωθεί ταυτόχρονα σε περισσότερα 

του ενός βυτία, λαμβάνει ένα μόνο δείγμα από την παρτίδα. Η δειγματοληψία 

ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Τα 

δείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προς ανάλυση του 

αλκοολικού τίτλου. Σε περιπτώσεις πληθώρας δειγμάτων σε ένα μόνο ΠΚΠΦΠ και 

ΦΕ, είναι δυνατόν με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, να καθοριστούν 

και άλλα αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ για την ανάλυση των δειγμάτων αλλά και για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόσταξης έως και την έγκριση της πληρωμής 

συγκεκριμένων δικαιούχων.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fUk2syUkD2a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTl5ZVJay0crSeOCYxs3w-oOTfmwVOPU7eycdakbVPav
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Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου και του ζυγολογίου ή 

άλλων παραστατικών απόδειξης της ποσότητας οίνου που αναχώρησε για το 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας και τα δελτία ανάλυσης των δειγμάτων οίνου των 

ΠΚΠΦΠ και ΦΕ καταχωρούνται στη συνέχεια στην ψηφιακή υπηρεσία της 

απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο των ΠΚΠΦΠ και ΦΕ.  

2. Για την αποστολή του οίνου από οινοπαραγωγό ο οποίος λειτουργεί σε καθεστώς 

αναστολής με φορολογική αποθήκη υποβάλλεται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-

ΔΕ) με βάση το οποίο πραγματοποιείται η είσοδος αυτού στη φορολογική αποθήκη 

του Οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας. Στην περίπτωση αποστολής του οίνου από 

μικρό οινοπαραγωγό του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 καθώς και από οινοπαραγωγό 

που λειτουργεί εκτός καθεστώτος αναστολής, η είσοδος στη φορολογική αποθήκη 

του Οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης 

επανεισαγωγής.  

3. Κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, διενεργείται ο 

έλεγχος του οίνου και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού, από τον εποπτεύοντα το 

εργοστάσιο υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ως 

και από τελωνειακό υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας, 

συντασσομένου του σχετικού πρακτικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 

παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, λαμβάνεται, εις διπλούν, δείγμα 

του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται προς εξέταση στην αρμόδια Χημική 

Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δείγματος και 

όποια άλλη παράμετρος κριθεί απαραίτητη από την αρμόδια για την εργαστηριακή 

εξέταση Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. για τη διαπίστωση της ταυτότητας του 

προϊόντος. Μετά το τέλος της χημικής εξέτασης, εκδίδεται έκθεση χημικής εξέτασης 

του ληφθέντος δείγματος οίνου.  

Για τις διαδικασίες λήψης και εξέτασης των εν λόγω δειγμάτων εφαρμόζονται οι 

ειδικότερες διατάξεις περί δειγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και 

κατ΄ έφεση εξετάσεων που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4177/2013 όπως ισχύει, ενώ οι μέθοδοι 

εξέτασης και τα επιτρεπόμενα όρια των αναλυτικών παραμέτρων των οίνων 

καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα αμπελοοινικά προϊόντα.  

Το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου καθώς και η έκθεση χημικής 

εξέτασης αυτού αποστέλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 

Φυτών και Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία 

διαπιστωθεί, από τη χημική εξέταση της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος 

δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το εν 

λόγω προϊόν ή ότι αυτό δεν συνάδει με το σχετικό συμφωνητικό απόσταξης που έχει 

υποβληθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης.  

Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είτε επιστρέφεται στον οινοπαραγωγό είτε 

χρησιμοποιείται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης αυτού, από τον Οινοπνευματοποιό Β΄ 

κατηγορίας ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των επιτρεπόμενων εκ του 

επιτηδεύματός του προϊόντων εκτός του προγράμματος στήριξης. Για την επιστροφή 

του οίνου στον οινοπαραγωγό υποβάλλεται από τον Οινοπνευματοποιό Β΄ 

κατηγορίας ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο ή αίτηση χρησιμοποίησης, κατά 

περίπτωση.  
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4. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ καταχωρεί, στην ψηφιακή υπηρεσία 

της απόσταξης οίνου, το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς και την 

έκθεση χημικής εξέτασης.  

5. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα 

εκ νέου υποβολής.  

6. Οι προς απόσταξη οίνοι αποθηκεύονται, στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, 

σε ιδιαίτερες δεξαμενές σε σχέση με τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για οίνους 

που δεν υπάγονται στο παρόν πρόγραμμα στήριξης ή για άλλες πρώτες ύλες του 

οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας.  

7. «Από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντάσσονται συγκεντρωτικές 

καταστάσεις (Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος ΙΙ) με τις ποσότητες οίνου που 

παρέλαβε στο χώρο, ανά ΑΦΜ και την ποσότητα της παραχθείσας αιθυλικής 

αλκοόλης, οι οποίες αποστέλλονται στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προς έλεγχο και 

καταχώρηση στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου.».  

Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

«8.α) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε αποσταγματοποιείο, 

κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του 

αποσταγματοποιείου έως τη διάθεσή της υπό διοικητικό έλεγχο, για τις εξής χρήσεις, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001:  

i) επαναπόσταξη, με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού τίτλου αυτής, κατά 

περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς παραγωγή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής 

αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του 

ν. 2969/2001 και της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/8-3-2016 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, είτε προς παραγωγή (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής 

αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του 

ν. 2969/2001, προκειμένου για βιομηχανική χρήση αυτής σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στην υπ΄ αρ. Φ.1554/811/2008, απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών,  

ii) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, με σκοπό την παραγωγή 

αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης),  

iii) αποστολή της σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η 

διαπίστωση της χρήσης, στο εξωτερικό, της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης για 

τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, 

περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.  

β) Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α)i) και α)ii), κατά την εισαγωγή της 

ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας προς 

επαναπόσταξη, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δειγματοληψία και 

εξέταση των σχετικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και για άλλες τυχόν παραμέτρους κατά την 

κρίση της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.  

γ) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β΄ 

κατηγορίας, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράμματος στήριξης αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του 

οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας. Η εν λόγω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να 

αποστέλλεται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υπό διοικητικό έλεγχο. Η διαπίστωση 

της χρήσης της, στα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., για τους σκοπούς που προορίζεται, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος 

άρθρου.  

δ) Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη) που παράγεται στο 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, κατόπιν απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων ή 

της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 

στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β΄ 

κατηγορίας έως τη διάθεσή της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 και δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση που περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.  

ε) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β΄ 

κατηγορίας κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 

προέλευσης (ουδέτερης), σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα στήριξης, και εφ΄ όσον 

αυτή πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 3199/93, 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος.».  

9. α) Για τον έλεγχο της διάθεσης της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που 

παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας ή στα αποσταγματοποιεία, καθώς 

και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται στα 

οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, τηρείται στις εν λόγω μονάδες ειδικό βιβλίο 

παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο 

τελεί υπό τον έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Χημικές 

και Τελωνειακές Υπηρεσίες). Στο εν λόγω βιβλίο εγγράφονται με χρονολογική σειρά 

οι ποσότητες των εισαγομένων, στο αποσταγματοποιείο ή στο οινοπνευματοποιείο Β΄ 

κατηγορίας, πρώτων υλών (οίνοι ή ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, κατά 

περίπτωση), καθώς και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος και τα στοιχεία των 

συνοδευτικών εγγράφων αυτών. Σε ξεχωριστή στήλη καταγράφονται, με χρονολογική 

σειρά, οι ποσότητες της παραγόμενης, κατά περίπτωση, ακατέργαστης αιθυλικής 

αλκοόλης ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) σε λίτρα 

άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, συναρτώμενες με τις ποσότητες, κατά περίπτωση, των 

οίνων ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή τους. Στην περίπτωση του εν λόγω ειδικού βιβλίου παρακολούθησης που 

τηρείται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας αναγράφονται και οι ποσότητες της 

ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής 

της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης).  

β) Κάθε ποσότητα ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που διατίθεται από 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο σύμφωνα με τις 

παραγράφους 8(α) και (γ) του παρόντος άρθρου, καταγράφεται ξεχωριστά, στο 

συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής, στον αριθμό του δελτίου 

χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που 

συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.  
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γ) Κάθε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που 

διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, καταγράφεται ξεχωριστά, στο 

συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής (επωνυμία και στοιχεία 

βιομηχανίας/βιοτεχνίας που θα τη χρησιμοποιήσει, είδος βιομηχανικών προϊόντων 

που θα παραχθούν με αυτήν, αριθμός πρωτοκόλλου σχετικής έγκρισης μετουσίωσης 

ή/και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία), 

στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του τελωνειακού 

παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.  

δ) Το βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 

2020/592 θεωρείται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο, εποπτεύοντα το 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο, υπάλληλο της Χημικής 

Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.  

ε) Οι ανωτέρω καταγραφές τηρούνται ξεχωριστά και στα προβλεπόμενα στην παρ. 6 

του άρθρου 7(Β), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 7(Γ) του ν. 2969/2001, βιβλία 

των αποσταγματοποιών και των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας, ως και στις 

μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. από τους εν 

λόγω επιτηδευματίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001.». 

Οι παρ. 8 και 9 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την περ. β΄ της παρ. 6 του 

άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 

απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

«10. Η ορθή χρησιμοποίηση της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 

προέλευσης (ουδέτερης) κατόπιν μετουσίωσής της με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η 

διαδικασία διάθεσής της, και η χρησιμοποίησή της αποκλειστικά από 

βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως 

βιοαιθανόλη για την παραγωγή καυσίμου κίνησης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 

2020/592, εντός της ελληνικής επικράτειας, τελεί υπό τον έλεγχο και τις διατυπώσεις 

των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες). Οι 

όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις προβλέπονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον ν. 2969/2001, την υπ΄ αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2694), την υπ΄ αρ. 

30/003/000/1026/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 755) 

και την υπ΄ αρ. 30/003/000/568/2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 

566)».  

Η παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 

της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 
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(11. Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, που παράγεται κατά τη διαδικασία 

παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) σύμφωνα με το 

παρόν πρόγραμμα στήριξης, και εφ΄ όσον αυτή πληροί τις απαιτήσεις του 

παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 3199/93, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος.) 

(12.) 11. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές 

Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., της μη τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης της, κατά τα 

ανωτέρω, αιθυλικής αλκοόλης στους σκοπούς που προβλέπονται στον κανονισμό 

(ΕΕ) 2020/592, πέραν της επιβολής τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 

2969/2001 αν προκύπτει παράβαση του εν λόγω νόμου, ειδοποιείται άμεσα η κατά 

τόπο ΔΑΟΚ προκειμένου για τις ενέργειες της σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων 

για παράβαση του Καν.(ΕΕ) 2020/592.  

(13.) 12. Κατά τα λοιπά, για τη μεταφορά, παραλαβή, κατοχή, αποθήκευση και 

διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, 

διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 

2969/2001, του ν. 2960/2001, καθώς και των σχετικών, κατά περίπτωση, αποφάσεων 

Υπουργού Οικονομικών.  

Η παρ. 11 διαγράφηκε και οι παλιές παρ. 12 και 13 αναριθμήθηκαν αντίστοιχα 

σε παρ. 11 και 12 από την περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

«13. α) Στις περιπτώσεις όπου η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε 

οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και σε αποσταγματοποιείο ή η αιθυλική 

αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο 

Β΄ κατηγορίας, διατεθεί για χρήση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, τότε θα πρέπει ο 

οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση, να 

προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. συμφωνητικό των δύο συμβαλλόμενων μερών όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 

της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, είδος οικονομικής δραστηριότητας), η 

ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που θα διακινηθεί και η χρήση της για τους 

σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 στον τόπο 

προορισμού.  

2. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της ΕΕ, που θα βεβαιώνει την 

παραλαβή της ανωτέρω ποσότητας και την χρήση της για τους σκοπούς που 

προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592.  

β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

1. σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού και 

όχι περισσότερο από 10 μήνες μετά τη λήξη πληρωμών του προγράμματος της 

«απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης», ήτοι όχι περισσότερο από τις 15 

Αυγούστου 2021,  
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2. στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ, για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή 

υπηρεσία της «απόσταξης οίνου».  

γ) Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή/και 

αποσταγματοποιός δεν διέθεσε τη συνολική ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης, που 

παρήγαγε, για χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2020/592, τότε επιβάλλεται από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κύρωση ύψους 

6,75 €/lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης». 

Η παρ. 13 προστέθηκε με την περ. ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

 

Άρθρο 16 

Διαδικασία πληρωμής 

1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που 

ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν 

εγκριθεί και το αργότερο «έως 29 Σεπτεμβρίου 2020», υποβάλουν ηλεκτρονικά, 

αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.  

Η μέσα σε «» προθεσμία αντικαταστάθηκε ως άνω από το στοιχείο α) του 

άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2499/258466 της 18/25.9.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 

απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592” (Β’ 2764)» (Β’ 4129) 

2. Κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής οι δικαιούχοι υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα και τα δύο σε 

ισχύ.  

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει εάν έχει διατεθεί προς 

απόσταξη η εγκριθείσα ποσότητα οίνου και την πληρότητα και την ακρίβεια των 

κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:  

α) συνοδευτικά έγγραφα οίνου για όλη την εγκεκριμένη ποσότητα οίνου που 

διατέθηκε προς απόσταξη,  

β) αντίστοιχα ζυγολόγια ή άλλα παραστατικά από την έξοδο της ποσότητας οίνου 

από τον χώρο αποθήκευσής του  

γ) πρακτικά ελέγχου για την εισαγωγή του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ 

κατηγορίας, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη προς απόσταξη ποσότητα 

οίνου,  

δ) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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«ε) το έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρει τη 

χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων του αποθηκευμένου προς 

απόσταξη οίνου και του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας, σύμφωνα με το 

συμφωνητικό απόσταξης, στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται και»  

Το στοιχείο ε) αντικαταστάθηκε ως άνω από το στοιχείο β) του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης Και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2499/258466 της 18/25.9.2020 «Τροποποίηση 

της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592” (Β’ 2764)» (Β’ 4129). 

στ) φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.  

«Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ&ΦΕ 

συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την 

επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής του κάθε ΑΦΜ προκειμένου στη συνέχεια ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην 

αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.». 

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 

της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης 

οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

«3α. Η υποχρέωση της παρ. 3 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, 

θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν:  

Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της 

εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως 

την 29η Σεπτεμβρίου 2020, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη. Η διαδικασία 

δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά 

της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες 

δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του 

δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης. Στους δεσμευμένους χώρους 

αποθήκευσης πραγματοποιείται, από τον εποπτεύοντα υπάλληλο της κατά τόπο 

αρμόδιας ΔΑΟΚ, λήψη δείγματος του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται 

προς εξέταση στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, σφράγιση των δεσμευμένων δεξαμενών 

με μολυβοσφραγίδα και σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει τα 

κάτωθι δικαιολογητικά, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:  

α) συμφωνητικό/ά απόσταξης,  

β) δελτίο/α ανάλυσης οίνου από τα ΠΚΠΦΠ και ΦΕ,  

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.  
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Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ 

συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την 

επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ που 

έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και 

εκκαθάριση των δαπανών.  

3β. Οι δεσμευμένες ποσότητες οίνου προς απόσταξη της παρ 3α αποστέλλονται στο 

οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο «έως 31 Δεκεμβρίου 2020» 

Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου 

και κατά την είσοδο αυτού στο οινοπνευματοποιείο Β’ 

κατηγορίας/αποσταγματοποιείο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της 

παρούσας, πλην της δειγματοληψίας από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ, κατά την 

εκκίνηση, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3α.  

Η μέσα σε «» προθεσμία, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 3013/303304 της 29.10/10.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1723/179088/3.7.2020 “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου 

της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β’ 2764)»(Β’ 4967), 

αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 3246/335062 της 30.11/15.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1723/179088/ 3-7-2020 απόφασης: “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» 

(Β’ 5510). Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 ιδίας άνω απόφασης, η απόφαση αυτή 

ισχύει από την 30η Νοεμβρίου 2020. 

3γ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, μετά την παραλαβή του πρακτικού 

ελέγχου και της έκθεσης χημικής εξέτασης από το ΓΧΚ, για τις δεσμευμένες 

ποσότητες οίνου της παρ. 3β, προχωρά στον έλεγχο των στοιχείων της παρ. 3.  

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν:  

α) διαφοροποιήσεις των στοιχείων ως προς την ποσότητα και τον αλκοολικό βαθμό 

για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί και 

αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΓΧΚ ή/και  

β) μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 5 και 8 του άρθρου 19 της παρούσας, 

το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ διαβιβάζει τις διαπιστώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να 

προχωρήσει στον καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με 

το άρθρο 20 της παρούσας».  

Οι παρ. 3α), 3β) και 3γ) προστέθηκαν με το στοιχείο γ) του άρθρου 1  της απ.. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 2499/258466 της 18/25.9.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ 

εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592” (Β’ 2764)» (Β’ 4129). 

(4. Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ εγκρίνει 

την πληρωμή του δικαιούχου οινοπαραγωγού.) 
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(5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων αποστέλλει στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβαστικό των δικαιούχων προς πληρωμή ανά ΔΑΟΚ ή Περιφερειακή 

Ενότητα.) 

(6.) 4. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον 

τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2020.  

Η παρ. 4 και 5 διαγράφηκαν και η παρ. 6 αναριθμήθηκε σε παρ. 4 από την περ. 

β΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 

15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» 

(Β΄ 2950). 

 

Άρθρο 17 

Δευτεροβάθμιος έλεγχος 

Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων, διοικητικών και επιτόπιων έλεγχων 

τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα 

πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν έως 

και 5 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του δικαιούχου.  

 

Άρθρο 18 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις των 

δικαιούχων κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι:  

1. Να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση 

ένταξης.  

2. Να μη μεταβάλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης επιχείρησης, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός των περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας.  

3. Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη 

λειτουργία της επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει 

κάθε φορά.  

 

Άρθρο 19 

Αποκλεισμοί και ανακτήσεις 

1. Η αίτηση ένταξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί 

κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται εξ΄ ολοκλήρου όταν:  

α) δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 9 της παρούσας 

απόφασης.  
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β) δεν πληρούνται άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της 

ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας  

«γ) τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, ως προς τον 

αλκοολικό τίτλο, την πτητική, ολική οξύτητα του οίνου, δεν είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του οίνου».  

Το στοιχείο γ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει 

ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.  

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία 

ή σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη 

συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση 

πρόσωπο.  

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  

5. Σε περίπτωση μη κάλυψης του 95% της ποσότητας οίνου, η οποία έχει εγκριθεί 

στο σύνολο και αυτής που παραδίδεται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, για 

λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια του 

άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 64, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 

αντίστοιχα, τότε η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται.  

6. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 

περιστάσεων, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για όλες τις τμηματικές αποστάξεις 

οίνου, οι οποίες υλοποιήθηκαν.  

7. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

8. Επιτρέπεται ανοχή 1% vol στον αλκοολικό τίτλο του οίνου επιπλέον της ανοχής 

που προκύπτει από την αβεβαιότητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης, 

μεταξύ αυτού που αναγράφεται στο συμφωνητικό και εκείνου που διαπιστώνεται 

κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας.  

 

Άρθρο 20 

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 

«Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου του άρθρου 17 

διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 18, τότε ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων και 

αποστέλλει τα στοιχεία στις οικείες ΔΑΟΚ για την ανάκτησή τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173)».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
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Το άρθρο 20 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» 

(Β΄ 2883). 

 

Άρθρο 21 

Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής οινοπαραγωγών  

Το σημείο 6 του Παραρτήματος ΙΑ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του 

άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1869/191097 της 14/16.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης 

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. 

(ΕΕ) 2020/592» (B΄ 2764)» (Β΄ 2883), αντικαταστάθηκε και πάλι από την παρ. 3 

του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 3246/335062 της 30.11/15.12.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/ 3-7-2020 απόφασης: “Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης 

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν 

(ΕΕ) 2020/592” (Β΄ 2764)» (Β’ 5510). Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 ιδίας άνω 

απόφασης, η απόφαση αυτή ισχύει από την 30η Νοεμβρίου 2020. 

Β. Δικαιολογητικά πληρωμής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  

Υπόδειγμα 1: Συμφωνητικό Απόσταξης  

Το Υπόδειγμα 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

Υπόδειγμα 2: Πρακτικό Ελέγχου του προς απόσταξη οίνου  

Υπόδειγμα 3: Συγκεντρωτική Κατάσταση ανά ΑΦΜ οινοπαραγωγού παραλαβών 

οίνων και παραχθείσας αλκοόλης. 

Το Υπόδειγμα 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αριθμ. 1893/193770 της 15/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVvaeXNgu1SHopfpg84FZtkOzZaaXgvggSz2GokQ0Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtayxuB4wKanC63zaoCVovB1v4dVa2zn5QhQFuydC0YEj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
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1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 

περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ 

εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)» (Β΄ 2950). 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα και Υποδείγματα) 

 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

507. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 της 7/7.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2767)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

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

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZxtkdrWtMXmMpMGyVPtRLeuabzV9MVKt5fvR3n4aqZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdCm-AMVISn7eCHnQvqVXB58ngE5aW4fXDC95Os5XEKM


212 
 

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη» (Α΄ 159),  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),  

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 

4),  

ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

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

(Α΄ 151),  

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιε. της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),  

ιστ. της υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),  

ιζ. της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 

3053),  

ιη. της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» 

(Β΄ 3099),  

ιθ. της υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β΄ 3058).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και 
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Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 1780).  

4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1869).  

5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988).  

6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087).  

7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2168).  

8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

“Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2168)» (Β΄ 2211).  

9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
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Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 2168)» (Β΄ 2217).  

10. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277).  

11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992/17.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2401).  

12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

13. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και 

κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 

10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).  

14. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας 

δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)» (Β΄ 2037).  
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15. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των 

βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).  

16. Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών 

μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).  

17. Την υπ΄ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846).  

18. Την υπ΄ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των 

πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προσφορικών» (Β΄ 1967).  

19. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 

28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020, 5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020, 12.6.2020, 

15.6.2020, 18.6.2020, 19.6.2020, 26.6.2020 και 7.7.2020 εισηγήσεις της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

20. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί 

η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 

περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.  

21. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.42882/7.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 

με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο 

πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, 

κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη 

απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.  

3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/93.13 και των υπηρεσιών 

σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους 

κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με 

αναπηρίες/88.10.13 και των υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για 

άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις 

απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

6. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες 

παιδότοπου/93.29.19 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις 

και τις διαδικασίες του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

7. Οι επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο/92.00.11.01 οφείλουν να τηρούν 

τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος V, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

8. Οι επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων/55.30 

οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του 

Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

9. Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 

56.30 απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής και εξυπηρέτησης των 

πελατών, εξαιρουμένων των καταστημάτων εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) 

τ.μ., τα οποία δεν έχουν καθίσματα και έχουν μόνο μπάρα και στα οποία επιτρέπεται 

α) η χρήση της μπάρας από τους πελάτες και β) η τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, 

ενώ ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό.  

10. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 

171), οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-

sec@gge.gr τα στοιχεία της παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, με 

κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της 

αγοράς θεωρείται μη νόμιμη.  

 

Άρθρο 2 

Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 

1. Για το χρονικό διάστημα έως και την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η 

λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 

171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:  

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) 

μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.  

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.  

2. Για το χρονικό διάστημα έως και την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η 

λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) 

σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που 

ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
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των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-

ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το 

προσωπικό των πωλητών.  

3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 

έως 4, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α΄ 173).  

 

Άρθρο 3 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων –κυρώσεις 

1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, 

ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 

δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, 

επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ.  

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για 

κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 4 

Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς 

και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες 

υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών 

οχημάτων δημόσιας χρήσης.  

2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται 

προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών 

φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και 

υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και 

να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.  

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 5 
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Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης 

με οδηγό 

1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και 

επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 

μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του 

οδηγού.  

2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. 

Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του 

ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού.  

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου 

επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα 

ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της 

συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου 

εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).  

4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής 

μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.  

5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο κλιματισμός συστήνεται να 

χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε 

συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του 

κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην 

κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο φυσικός 

εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.  

6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο 

στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.  

 

Άρθρο 6 

Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα 

1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, 

επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.  

2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων 

ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του 

οδηγού.  

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης 

και τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 

61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).  

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου 

επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. 

Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής 

γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου 

(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).  

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο 

στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.  
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Άρθρο 7 

Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής 

χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις 

1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών 

ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, 

τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού 

ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία 

δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, 

στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις 

σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης 

ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων 

επιβατών ανά όχημα/συρμό.  

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη 

πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ.  

3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και 

συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα 

προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το 

οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη 

ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για 

τους οδηγούς των μέσων σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων, στα 

οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε 

παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 8 

Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση με αναβατήρες (τελεφερίκ) 

1. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων των λειτουργούντων αναβάτηρων 

(τελεφερίκ) σε όλη την Επικράτεια με δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 

πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους με βάση την άδεια λειτουργίας 

τους και υπό την προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του 

αναβατήρα (τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι 

επιβάτες φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που 

επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των 

επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η 

ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Κάθε φορέας λειτουργίας του 

αναβατήρα (τελεφερίκ) οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την 

ασφαλή λειτουργία του, την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους προσέλευσης και 

αναμονής και στις καμπίνες, την απολύμανση των βαγονιών μετά από κάθε διαδρομή 

και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  
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2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος άρθρου, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 9 

Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών 

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των 

άρθρων 4 έως 6 της παρούσας, εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του 

παρόντος άρθρου.  

2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση 

με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.  

β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε 

συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.  

γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων της παρ. 5, 

απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών 

τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και 

ένα (1) μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα 

μεταξύ των χρήσεων.  

3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.  

4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν 

καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 

2.  

5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και 

ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη ιατρικής μάσκας 

προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε 

περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 

6 του άρθρου 5.  

 

Άρθρο 10 

Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη 

διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό 

και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.  

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου 

και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που 

επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των 

επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η 

ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.  
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3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 11 

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που 

εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές 

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των επιβατηγών 

και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, 

διασφαλίζεται η μεταφορά κατ΄ ανώτατο όριο του εξήντα τοις εκατό (60%) του 

συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) 

εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και 

πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε 

συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού 

τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη 

πληρώματος, αντιστοίχως.  

2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, 

πριν την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση 

των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά 

πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https://www.ynanp.gr/el/).  

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς 

πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τους πλοιάρχους διοικητικό 

πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

Άρθρο 12 

Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων και 

κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού 

Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και κτίρια και 

παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και δεν καταλαμβάνονται από άλλη 

διάταξη της παρούσας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους οφείλουν να 

διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Άρθρο 13 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα 

του πολιτισμού – κυρώσεις 

https://www.ynanp.gr/el/
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1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που 

δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό 

διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ και από εκατόν πενήντα (150) έως τριακόσια (300) ευρώ για παράβαση 

φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 

μουσεία, τους ιστορικούς χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης 

επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα 

προστασίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

 

Άρθρο 14 

Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και 

κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των προβών ζωντανών 

θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους 

αρχαιολογικούς χώρους 

1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων 

και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής 

διεξαγωγή προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικών 

γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα με την από 5.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την από 

27.5.2020 εισήγηση της 64ης συνεδρίασης και την από 28.5.2020 εισήγηση της 

65ηςσυνεδρίασης,καθώς και την από 18.6.2020 εισήγηση της 78ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές 

εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.  

2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και 

προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με την παρούσα και τις οδηγίες 

της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

 

Άρθρο 15 

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων 

και Μουσικών Σχολών, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του 

Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, 

των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών 
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καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για 

την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις 

διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και 

λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020, 

5.6.2020, 11.6.2020 και 18.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:  

α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων, εξαιρουμένων:  

αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 

2020. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση 

υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής 

προμετωπίδας (προσωπίδας),  

αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους 

2020 σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η 

διδασκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται με την τήρηση 

υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής 

προμετωπίδας (προσωπίδας).  

β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση 

μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής 

πετάσματος (διαχωριστικού).  

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής:  

γα. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά γίνεται υποχρεωτική χρήση μη 

ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση 

πετάσματος (διαχωριστικού).  

γβ. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε χορωδία γίνεται υποχρεωτική χρήση μη 

ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση 

πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το 

τελευταίο είναι εφικτό.  

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω 

δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου 

μεταξύ των ατόμων.  

ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων 

των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-

σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.  

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.  

4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει 

ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 

σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό 

αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των 
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οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.  

5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 

παρατείνεται έως τις 31.7.2020.  

 

Άρθρο 16 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης - κυρώσεις 

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 15 που δεν τηρούν τα μέτρα 

προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό 

διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες 

(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) 

έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 15, 

επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε 

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 15, επιβάλλεται 

για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

 

Άρθρο 17 

Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών 

1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο του 

βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.  

β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των 

παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων.  

γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.  

δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε 

επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.  

2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις 

από 23.5.2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό 

SARSCOV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/odigies-

gianipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/  
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3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του 

Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους 

βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπ΄ αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Εσωτερικών (Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. 

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία 

προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό 

σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.  

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και 

σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 18 

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 

δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας 

1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 

δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από 4.5.2020 γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: Σε 

κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω 

αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της 

αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα φροντιστήρια 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο τέταρτο της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1739).  

2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζει ώστε να 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και 

εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, 

την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το Υπουργείου Υγείας και του 

ΕΟΔΥ.  

3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη 

των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την 

εναλλαγή κάθε χρήστη.  

4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων των πάσης φύσεως φορέων και 

δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:  

Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών 

και των εξεταστών εντός αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.  

Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.  
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Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.  

Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα.  

Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση 

ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 

(δ)/ ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας 

Ζωής του Υπουργείου Υγείας και την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες.  

5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων 

ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι 

διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα 

στάδια.  

6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 19 

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη 

θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης 

μπορούν να επιβαίνουν στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα 

και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.  

2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση που 

πραγματοποιείται εντός των κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 

1.  

3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι 

εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής 

χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει 

να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.  

4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι 

επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών 

ακολουθούν τους περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη 

αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας.  

5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή 

υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, 

μεταξύ των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.  

6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 20 
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Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων 

συνάθροισης κοινού 

1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με 

ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των 

ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το 

προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.  

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού 

γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου 

ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των 

πολιτών.  

3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοι-κτούς και κλειστούς, που δεν 

καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε 

παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας του παρόντος 

επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 21 

Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 

1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και 

κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, 

ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών 

(ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους, καθώς και από 

συμμετέχοντες σε αθλητικά summer camps και με τους όρους και τους περιορισμούς, 

που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών 

δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο 

αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που 

έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των 

αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.  

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της 

ΓΓΑ και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή 

διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή 

της ΓΓΑ και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.  

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος και 

του παραρτήματος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ 
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αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) 

ευρώ αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 22 

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη 

διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των 

προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι Διευθύνσεις 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 

Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά 

όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα αρμόδια 

όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το 

ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους 

και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους 

υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο 

έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.  

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών 

κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα IX, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της 

υπηρεσίας ή αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23.  

 

Άρθρο 23 

Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν 

ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 

παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο 

και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).  

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των 

αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 

λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά 

όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα VIIΙ, 
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το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση 

κατά το άρθρο 3. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη 

πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία 

δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη 

θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα 

της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο 

ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο 

της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την 

παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη 

σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 

στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 22, με απόφαση του Προϊσταμένου της 

υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα 

συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι 

υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες 

διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου 

προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική 

απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της 

επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση 

της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.  

 

Άρθρο 24 

Επιβολή προστίμων 

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε 

παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.  

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη 

Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του 

Παραρτήματος VIIΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο 

Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η 

διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η 

πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) 

αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

κατοικίας του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την 

πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος 

στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.  

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά 

όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 22 της παρούσας 

αρμόδιων αρχών.  

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για 

τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, 
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όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου 

Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να 

προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση 

λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η 

επιφάνειά του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από 

τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη 

συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Άρθρο 25 

Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων 

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή 

θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω 

ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα 

https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φο ρέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), 

είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από 

τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 

Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και 

χρηματικές ποινές».Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.  

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις 

αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 

κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 

βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).  

 

Άρθρο 26 

Γνωστοποίηση κυρώσεων 

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 γνωστοποιούν την πράξη με την οποία επεβλήθη 

η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην 

οικεία αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην 

δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 

4442/2016 (Α΄ 230), καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.  

 

Άρθρο 27 

Αρχή ενημέρωσης του κοινού 

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της 

παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού 

αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Άρθρο 28 

Ισχύς 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 7 Ιουλίου 2020 έως και τις 12 Ιουλίου 2020.  

2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601), καταργείται από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

508. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/328947/8157/2258/728 της 30.6/8.7.2020 

«Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2020-2021» 

(Β΄ 2769)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

2. Το άρθρο 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών 

Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α΄ 127).  

3. Το άρθρο 1 και την παρ.  4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως 

τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με άρθρο 1, του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και με το άρθρο 

25, του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).  

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 131).  

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 

(Α΄ 114).  

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtciBjEKBw_X-ZmMIOKRfaQfLPR2StZ6FdvMzMse8aArH
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8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

9. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 «Περί κανονισμού οργανώσεως και 

λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α΄ 131).  

10. Την υπ΄ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου και 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄  386), όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ΄  αρ. 65532/ 29.7.2005 απόφαση «Τροποποίηση του εδαφ. β΄ της παρ. 1 της 

υπ΄ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1149).  

11. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Χορού του άρθρου 

25, του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) και το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης 

Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ.  

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:  

 

1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Χορού 

(Τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), σχολικού έτους 2020-2021.  

2. Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, 

για τα χορευτικά μαθήματα, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

08.00.  

Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών μαθημάτων καθώς και 

αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση 

Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης την 3η Σεπτεμβρίου 2020 και θα αναρτηθεί στο κτίριο 

της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr 

(Για τον πολίτη/θέατρο και Χορός/Εξετάσεις θεάτρου και Χορού).  

Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος 

και η ώρα της εξέτασης του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την 

ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυχόντες στο «Κλασικό 

Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»). 

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά νια συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:  

Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού  

α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου www.culture. gr (Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/θέατρο και 

Χορός/Εξετάσεις θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από τον 

ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως 

αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και 

απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, 

αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που κατέχει.  

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.  

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται 

βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία 

χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην 

περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να 

αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές 

φωτοαντίγραφο).  

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/- ιας αναγράφεται με 

λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση 

του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ). 

Για το Τμήμα Χορευτών  

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου www.culture.gr (Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και 

Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από τον 

ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα -κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι 

ανήλικος), υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως 

αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και 

απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, 

αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που κατέχει.  

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985, ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο 

(Λύκειο, τάξη και έτος διακοπής φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.  

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος 

της ηλικίας τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.  

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται 

βεβαίωση αντιστοιχίας τους με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται 

από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην 

περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να 

αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές 

φωτοαντίγραφο).  

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/- ιας αναγράφεται με 

λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση 

του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2020:  

i. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Μπουμπουλίνας 20-22, 10186, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2020 

φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή  

ii. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

teth.dthh@culture.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον 

ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα 

γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx.  

iii. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των 

δικαιολογητικών με τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με 
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φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο 

κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 

20-22 και ώρες 09:00-15:00 με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων 

κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας COVID-19).  

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 

έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά 

την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της).  

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:  

α. Κλασικό Μπαλέτο  

β. Σύγχρονος Χορός  

γ. Αυτοσχεδιασμός  

δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Καθηγητών Χορού.  

Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο 

Παράρτημα 1 του π.δ. 372/1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφόμενες 

στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή.  

Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην ελληνική γλώσσα και το 

ελληνικό αλφάβητο (μετά την ανακοίνωση του Πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα 

«Κλασικό Μπαλέτο» και «Σύγχρονος Χορός»).  

4. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο σπουδαστής που έλαβε βαθμό 

τουλάχιστον πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου» και 

«Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία 

τουλάχιστον είκοσι (20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Καθηγητών 

Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το Τμήμα Χορευτών.  

5. Προκειμένου να εισαχθούν σε Ανώτερη Σχολή Χορού οι εξεταζόμενοι δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζουν σοβαρό σωματικό κώλυμα ή νόσημα που εμποδίζει την 

άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.  

Για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι επιτυχόντες υποψήφιοι 

υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση (ακτινογραφία θώρακος και γνωμάτευση 

ορθοπεδικής και καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο).  

6. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή 

αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.  

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το ΥΠΠΟΑ 

των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική 

Επιτροπή.  

Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτίριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο 

διαδικτυακό τόπο www.culture.gr (Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/θέατρο και 

Χορός/Εξετάσεις θεάτρου και Χορού).  

8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.  

9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί 

τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς 

τους. 
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----------.---------- 

 

509. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/334109/8288/2290/755 της 1/8.7.2020 «Παράταση 

προθεσμίας διεξαγωγής εισαγωγικών, επαναληπτικών, κατατακτηρίων και 

διπλωματικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων 

Σχολών Χορού» (Β΄ 2769)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

2. Το άρθρο 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών 

Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α΄ 127), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.  

3. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 131).  

4. Το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142), με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, οι 

διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 και του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983.  

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 

(Α΄ 114).  

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7, 

διόρθωση σφάλματος Α΄ 158).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

9. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (Α΄ 130), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το άρθρο 8 του π.δ. 372/1983 «Περί κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας 

Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α΄ 131).  

11. Την υπ΄ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου και 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

12. Την παρ. 1Δ της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/ 460/10-3-2020 υπουργικής 

απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των 

Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα 

που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» (Β΄ 793).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oThD19CXOPxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtciBjEKBw_X-ZmMIOKRfaQfLPR2StZ6FdvMzMse8aArH
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13. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» 

(Β΄ 1867).  

14. Τις υφιστάμενες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για τη διεξαγωγή των 

εισαγωγικών, επαναληπτικών, κατατακτήριων και διπλωματικών εξετάσεων 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Σχολών Χορού, τον 

προβλεπόμενο μεγάλο αριθμό υποψηφίων σπουδαστών και τη σύμφωνη γνώμη της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981.  

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Παρατείνουμε τις προθεσμίες διενέργειας των εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) και των Ανώτερων Σχολών Χορού (Τμήμα 

Καθηγητών Χορού και Τμήμα Χορευτών) ως ακολούθως:  

α. Την προθεσμία διεξαγωγής των διπλωματικών εξετάσεων σχολικού έτους 2019-

2020, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. 

β. Την προθεσμία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων σχολικού έτους 2020-

2021, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.  

γ. Την προθεσμία διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων και των 

επαναληπτικών διπλωματικών εξετάσεων, περιόδου Σεπτεμβρίου σχολικού έτους 

2019- 2020 και παρελθόντων ετών, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020. 

«δ. Την προθεσμία διεξαγωγής των Προαγωγικών Εξετάσεων μέχρι και τις 31 

Ιουλίου 2020».  

Η παρούσα συμπληρώθηκε με την μέσα σε «» προθεσμία με την απ. Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 

ΤΕΘΧ/374792/9660/2708/1069 της 16/30.7.2020 «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ ΤΕΘΧ/334109/8288/2290/755/1-7-2020 (Β΄ 2769) 

απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄ 3143). 

 

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

 

510. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.41763 της 

2/8.7.2020 «Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία μεταξύ των 

Υ.ΠΕ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» (Β΄2771)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4690/2020 (Α΄ 104).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcqd9TbA78ViKt-m0EeS_QemAoQgA-gMz1TD48H35w0F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Joyc7XVao2UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteZx3gOH-1oPLVZZENudZcnHsPPUgrIruQ5mVXqLEzri
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β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

δ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

ε) Της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α΄ 145).  

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

2. Την υπ΄ αρ. 54713/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).  

3. Τα υπ΄ αρ. 36645/12.6.2020, 31280/20.5.2020, 36649/12.6.2020, 

36654/12.6.2020, 36652/12.6.2020, 36658/12.6.2020 και 36662/12.6.2020 έγγραφα 

της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Υ.ΠΕ., αντίστοιχα, σχετικά με την εκτίμησή 

τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων 

αρμοδιότητάς τους.  

4. Την υπ΄ αρ. Β1α, Β2α/οικ. 37596/16.6.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των δημόσιων 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή μεταξύ των Υ.ΠΕ., των ιδιωτών ιατρών παθολόγων, γενικών ιατρών, 

ωτορινολαρυγγολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, 

παιδιάτρων και ιατρών με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., οι οποίοι δύνανται να 

απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την 

έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα 

παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, ως εξής: 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ Α.Π.Υ. 

1η Υ.ΠΕ. 10 

2η Υ.ΠΕ. 50 

3η Υ.ΠΕ. 35 

4η Υ.ΠΕ. 60 

5η Υ.ΠΕ. 24 

6η Υ.ΠΕ. 133 
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7η Υ.ΠΕ. 53 

 

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

 

511. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43647 της 

9/9.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό 

διάστημα από 9.7.2020 έως και 18.7.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2776) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, 

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

2. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).  

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

(Α΄ 192).  

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168).  

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

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

10. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42887/7.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Joyc7XVao2UfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcvGwcBG2BXGa3_5pVcg8D5ktyhla8bEUYFE2Ofk0mOt
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υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

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

11. Το υπ΄ αρ. 55499/6.7.2020 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με 

τη μη τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 2 της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40381/27.6.2020 

(Β΄ 2601) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

12. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

13. Την υπ΄ αρ. Β3β/οικ.43646/10.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 

του άρθρου 2 του ν.  4497/2017 (Α΄  171) για το χρονικό διάστημα από 9.7.2020 έως 

και 18.7.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής: 

- Λαϊκή αγορά επί της οδού Χριστ. Ξυλούρη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με 

φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για λόγους δημόσιας υγείας 

και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της 

διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.42887/7.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2767), ανωτ.αριθ.507, 

σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 55499/6.7.2020 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

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

 

512. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 23/32/02-07-2020 της 2/9.7.2020 «Καθομολόγηση 

αποφοίτων των Τμημάτων του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 

έκτακτες περιστάσεις» (Β΄ 2784)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 87 της 27ης Ιουλίου 1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄ 159), όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUUih32yGvWAlkXVMsHCyBT487OzzzErW6VHUv7k0zI
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3. Την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12), όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την υπ΄ αρ. 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 

Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θητεία 

τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.  

6. Την υπ΄ αρ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Καθορισμός του τομέα Ευθύνης και των 

επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη» (Β΄ 4507) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

7. Την υπ΄ αρ. 153/2012 Γνωμοδότηση (Ατομική) του ΝΣΚ.  

8. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του 

Δ.Π.Θ.  

9. Την υπ΄ αρ. ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/53054/2434/19-6-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53902/2331/19-

6-2020) (υπ΄ αρ. 62/55/ 16-6-2020 συν.) απόφαση - εισήγηση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., που αφορά στην καθομολόγηση αποφοίτων των Τμημάτων 

του Δ.Π.Θ. σε έκτακτες περιστάσεις.  

10. Την υπ΄ αρ. ΔΠΘ/ΔΑΘ/53051/3316/15-6-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., που αφορά στο παραπάνω θέμα.  

11. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα λαμβάνει επανειλημμένως αιτήματα ενδιαφερομένων, 

οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν λάβει βεβαίωση περάτωσης, 

η οποία όμως δεν γίνεται δεκτή αντί του πτυχίου, χρειάζονται, επομένως, 

οπωσδήποτε το πτυχίο τους.  

12. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαστήματα κατά τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται ορκωμοσίες (λ.χ. λόγω της πανδημίας που έχει ενσκήψει ή λόγω 

άλλων έκτακτων περιστάσεων).  

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:  

 

Εγκρίνει τη δυνατότητα, μόνο κατ΄ εξαίρεση, απονομής τίτλου σπουδών των 

Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατόπιν αποστολής έγγραφης 

καθομολόγησής του/ της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να έχει ανάγκη τη χορήγηση του πτυχίου ή διπλώματος και δεν 

του/της αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών.  

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι:  

1. Υποβολή αίτησης του/της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας προς τη Γραμματεία 

του Τμήματος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται 
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οπωσδήποτε το πτυχίο ή δίπλωμα και δεν του/της αρκεί η βεβαίωση περάτωσης 

σπουδών. Οι λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται.  

2. Η αίτηση θα αξιολογείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και θα εγκρίνεται ή θα 

απορρίπτεται, κατά περίπτωση.  

3. Θα ακολουθεί ενημέρωση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε σε περίπτωση 

έγκρισης είτε σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του/της.  

4. Κατόπιν, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα υποβάλλει γραπτή καθομολόγηση. 

Ειδικότερα, θα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 

1599/1986, στην οποία θα αναγράφει τον θεσμοθετηθέντα θρησκευτικό όρκο του 

Τμήματός του/της, εφόσον επιθυμεί ορκωμοσία θρησκευτικού χαρακτήρα, ή 

προσωπική διαβεβαίωση- επίκληση της τιμής και της συνείδησής του/της, εφόσον 

επιλέγει τον πολιτικό όρκο. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της 

υπογραφής του/της ενδιαφερομένου/ης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα 

Κ.Ε.Π., εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  

5. Ημερομηνία καθομολόγησης θα είναι η αναγραφόμενη ημερομηνία της 

υπεύθυνης δήλωσης.  

6. Στη συνέχεια, μετά την υποβολή της γραπτής καθομολόγησης σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την αποστολή του 

τίτλου σπουδών στον/στην ενδιαφερόμενο/η.  

7. Η Γραμματεία του Τμήματος θα συντάσσει πρακτικό ορκωμοσίας με αντίστοιχο 

περιεχόμενο.  

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

της Κυβερνήσεως.  

 

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

 

513. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.44063 της 10/10.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής 

διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 

30.09.2020» (Β΄ 2789)  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 2020 (Α΄ 76) και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116).  

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

γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfjO5pbhXvB41OQ-AQQZMyjB5ugcPrnduqYJfIFjbS2S
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δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

2. Την υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),  

3. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών 

επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 στην 60ή Συνεδρίασή της, την 28η Μαΐου 2020.  

4. Tην υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Υγείας και Τουρισμού «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των 

οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 

8958/ 15.06.2020 (Β΄ 2370) και υπ΄ αρ. 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) όμοιες 

αποφάσεις.  

5. Την υπ΄ αρ. 9800/26.6.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Επιλογή 

τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2270).  

6. Την υπ΄ αρ. Β3α/Γ.Π.,41965/10.7.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα 

του Υπουργείου Υγείας ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) από τον Φ.1015/202 Λογαριασμό 2420989001 

(ΑΔΑ: ΨΗ19465ΦΥΟ-ΓΦ7).  

7. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 42865/7.7.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του 

ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται 

ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για την 

αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της 

οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του ΑΛΕ 2440989002 του Φ/EΦ: 1015-202-000000 του προϋπολογισμού 

του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2/16109/2.4.2020 απόφαση του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 

Υπουργείου Υγείας.  

8. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο, 

όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά 

καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Μυκόνου στην υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 

«Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων 

(κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων 

COVID-19» του Υπουργείου Τουρισμού (AΔΑ: 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ) καθώς ούτε 

και στην υπ΄ αρ. 9250/19.6.2020 παράταση της εν λόγω πρόσκλησης (ΑΔΑ: 

ΩΤΗΨ465ΧΘΟ-367). 

10. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Μυκόνου, 

καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών. 

11. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων σε κάθε 

περιφερειακή ενότητα ή νησί για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων 
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στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του ακόλουθου τουριστικού καταλύματος 

στην Μύκονο: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΑΦΜ (4 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΨΗΦΙΑ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗ.Τ.Ε./ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ 

ΑΣΤΕΡΩΝ/ 

ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ 0155 1173Κ123Κ0884901 15 3 

 

Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα διατίθεται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το 

χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό 

της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης 

και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.  

2. Η αξία της αποζημίωσης του τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 1, 

υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 50 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση 

των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 15 ευρώ/ημέρα όταν 

τα δωμάτια είναι κενά. Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεσμεύεται αποκλειστικά 

για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή 

συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Αναφορικά με την σίτιση των διαμενόντων θα πρέπει να 

τηρούνται τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που 

συνεργάζεται με το κατάλυμα και τα γεύματα θα διανέμονται αποκλειστικά από το 

προσωπικό του καταλύματος στους διαμένοντες.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 10.07.2020 έως και 30.09.2020 και καταβάλλεται 

από το Υπουργείο Υγείας στο τουριστικό κατάλυμα του άρθρου πρώτου της 

παρούσας εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του μέτρου της 

αναγκαστικής διάθεσης.  

 

Άρθρο τρίτο 

1. Το τουριστικό κατάλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου θα πρέπει να 

τηρεί σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης, τις 

νόμιμες για τη λειτουργία του προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και 

υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση 

έναρξης λειτουργίας αυτών), καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 
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1881/29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 

περιεχομένου (Β΄ 2084).  

2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του 

τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων 

των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα- όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία 

άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε 

να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-

19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

514. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 10639 της 9/11.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄  αρ. 9800/26.06.2020 Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή 

τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για 

την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β΄2600), όπως 

ισχύει» (Β΄ 2795)  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 

άλλες διατάξεις.» (Α΄ 111),  

β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για 

την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών 

προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» 

(Β΄ 2270), όπως ισχύει,  

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),  

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

2 Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την 

αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19», καθώς και την υπ΄ αρ. 

9250/19.06.2020 παράταση αυτής.  

3. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά 

καταλύματα, και δη: i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών. ii. Τη 

γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.  

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄  αρ. 9800/ 26.06.2020 υπουργικής απόφασης 

«Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄  αρ. 9950/01.07.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2734).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdnq3zTkTgSiduO2xwgfP-YSzkjDWDPBGnR91XQxBy3H
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5. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID-19.  

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 10331/06.07.2020 εισήγηση της 

Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Την αντικατάσταση του πίνακα των τουριστικών καταλυμάτων της υπ΄  αρ. 

9800/26.06.2020 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄  αρ. 

9950/01.07.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2734), ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Τη χρήση εγκαταστάσεων που παραχωρούνται δωρεάν από τους 

περιφερειακούς/τοπικούς φορείς διαχείρισής τους για την προσωρινή διαμονή 

φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

COVID-19, ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Με τη δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή 

νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της 

υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 

Τουρισμού (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370) 

και υπ΄ αρ. 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) όμοιες αποφάσεις. 

 

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

 

515. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074 της 

11/11.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 

26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2797)  

Με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/2020 

«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων 

σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, 

θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και 

των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο 

σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6Mdkr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMwyCZkQlUNvxUcpNtbHwKNFoARKTmUECt61J6zerHf
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περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 

648, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό 

στοιχεία α. Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β΄ 3098)» 

 

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

 

516. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 της 11/11.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2798)  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

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

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη» (Α΄ 159),  

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

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2Rush3w3q2OjuItuYYaeiVxzwEOpCypm3EMiprHFI0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XrNxYZ6MdkruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxbonMEjzUWftYdvqP4FuUH4ejFZIDQjM4ZU5Yqwsy_


247 
 

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), 

 ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 

4),  

ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

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

(Α΄ 151),  

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιε. της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),  

ιστ. της υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),  

ιζ. της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 

3053),  

ιη. της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» 

(Β΄ 3099),  

ιθ. της υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β΄ 3058). 

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και 

Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 1780).  
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4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1869).  

5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988).  

6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087).  

7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2168).  

8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

“Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2168)» (Β΄ 2211).  

9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 2168)» (Β΄ 2217).  

10. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277).  

11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992/17.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2401).  

12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).  

13. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/7.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

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

14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και 

κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 

10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).  

15. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας 

δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)» (Β΄ 2037).  

16. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των 

βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).  

17. Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών 

μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).  

18. Την υπ΄ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846).  

19. Την υπ΄ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των 

πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προσφορικών» (Β΄ 1967).  

20. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 

28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020, 5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020, 12.6.2020, 

15.6.2020, 18.6.2020, 19.6.2020, 26.6.2020, 2.7.2020, 7.7.2020 και 10.7.2020 

εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19.  

21. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί 

η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 

περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.  

22. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.44075/11.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

«1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο 

πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, 

κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας)» 

 

Η παρ. 1, 

-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – 
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Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 της 13/13.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798)» (Β΄ 2858), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850 της 17/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798)» (Β΄ 2948). Με τη δε παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα απόφαση ισχύει από την 18η Ιουλίου 2020 έως και την 26η Ιουλίου 

2020.» 

2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη 

απόσταση ενάμισι (1,5)μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.  

3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/93.13 και των υπηρεσιών 

σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/ 96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν 

τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με 

αναπηρίες/88.10.13 και των υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για 

άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις 

απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

6. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες 

παιδότοπου/93.29.19 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις 

και τις διαδικασίες του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

7. Οι επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο/92.00.11.01 οφείλουν να τηρούν 

τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος V, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IhofRqrFbnXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfP4Juc0OLnn2ZU0o6e-XMiS-_s3qj1dtmg6No8OcsbZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83i-wFkA-EdTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemreaQ_0zqiOPvplkHwNvLYw5p-ovmUncB1cs5L_o_7
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8. Οι επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων/55.30 

οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του 

Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

9. Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 

56.30 απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής και εξυπηρέτησης των 

πελατών, εξαιρουμένων των καταστημάτων εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) 

τ.μ., τα οποία δεν έχουν καθίσματα και έχουν μόνο μπάρα και στα οποία επιτρέπεται 

α) η χρήση της μπάρας από τους πελάτες και β) η τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, 

ενώ ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό.  

10. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 

171), οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-

sec@gge.gr τα στοιχεία της παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, με 

κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της 

αγοράς θεωρείται μη νόμιμη.  

 

Άρθρο 2 

Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 

4497/2017 

1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή, 

26 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του 

άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:  

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) 

μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.  

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.  

2. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή, 

26 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του 

άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά 

στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή 

Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία 

(3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και είναι 

υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.  

3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 

έως 4, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α΄ 173).  

«4. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β΄ της παρ. 1 ισχύει η κύρωση της παρ. 2 του 

άρθρου 3.». 

Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850 της 17/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798)» (Β΄ 2948). Με τη δε παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα απόφαση ισχύει από την 18η Ιουλίου 2020 έως και την 26η Ιουλίου 

2020.» 

 

Άρθρο 3 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων –κυρώσεις 

«1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, 

ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 

δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας)» 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 της 13/13.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798)» (Β΄ 2858).  

2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, 

επιβάλλεται στην επιχείρησηγια κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ.  

«3. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες) που δεν τηρούν τους 

κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.». 

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ. 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850 της 17/17.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83i-wFkA-EdTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemreaQ_0zqiOPvplkHwNvLYw5p-ovmUncB1cs5L_o_7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IhofRqrFbnXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfP4Juc0OLnn2ZU0o6e-XMiS-_s3qj1dtmg6No8OcsbZ
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κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798)» (Β΄ 2948). Με τη δε παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Η 

παρούσα απόφαση ισχύει από την 18η Ιουλίου 2020 έως και την 26η Ιουλίου 

2020.» 

 

Άρθρο 4 

Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς 

και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες 

υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών 

οχημάτων δημόσιας χρήσης.  

2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται 

προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών 

φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και 

υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και 

να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.  

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 5 

Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης 

με οδηγό 

1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και 

επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 

μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του 

οδηγού.  

2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. 

Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του 

ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού.  

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου 

επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα 

ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της 

συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου 

εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).  

4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής 

μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.  

5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο κλιματισμός συστήνεται να 

χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε 

συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του 

κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην 

κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο φυσικός 

εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83i-wFkA-EdTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemreaQ_0zqiOPvplkHwNvLYw5p-ovmUncB1cs5L_o_7
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6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο 

στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.  

 

Άρθρο 6 

Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα 

1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, 

επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.  

2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων 

ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του 

οδηγού.  

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης 

και τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 

61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).  

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου 

επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. 

Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής 

γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου 

(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). 

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο 

στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.  

 

Άρθρο 7 

Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής 

χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις 

1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών 

ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, 

τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού 

ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία 

δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, 

στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις 

σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης 

ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων 

επιβατών ανά όχημα/συρμό.  

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη 

πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ.  

3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και 

συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα 

προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το 

οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη 

ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για 
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τους οδηγούς των μέσων σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων, στα 

οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε 

παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 8 

Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση με αναβατήρες (τελεφερίκ) 

1. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων των λειτουργούντων αναβάτηρων 

(τελεφερίκ) σε όλη την Επικράτεια με δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 

πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους με βάση την άδεια λειτουργίας 

τους και υπό την προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του 

αναβατήρα (τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι 

επιβάτες φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που 

επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των 

επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η 

ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Κάθε φορέας λειτουργίας του 

αναβατήρα (τελεφερίκ) οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την 

ασφαλή λειτουργία του, την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους προσέλευσης και 

αναμονής και στις καμπίνες, την απολύμανση των βαγονιών μετά από κάθε διαδρομή 

και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος άρθρου, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 9 

Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών 

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των 

άρθρων 4 έως 6 της παρούσας, εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του 

παρόντος άρθρου.  

2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση 

με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.  

β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε 

συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.  

γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων της παρ. 5, 

απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών 

τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και 

ένα (1) μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα 

μεταξύ των χρήσεων.  
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3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.  

4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν 

καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 

2.  

5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και 

ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη ιατρικής μάσκας 

προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε 

περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 

6 του άρθρου 5.  

 

Άρθρο 10 

Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη 

διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό 

και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.  

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου 

και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που 

επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των 

επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η 

ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.  

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 11 

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που 

εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές 

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των επιβατηγών 

και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, 

διασφαλίζεται η μεταφορά κατ΄ ανώτατο όριο του εξήντα τοις εκατό (60%) του 

συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) 

εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και 

πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε 

συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού 

τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη 

πληρώματος, αντιστοίχως.  

2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, 

πριν την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση 

των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά 

πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες 
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στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https://www.ynanp.gr/el/).  

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς 

πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τους πλοιάρχους διοικητικό 

πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

Άρθρο 12 

Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων και 

κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού 

Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και κτίρια και 

παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και δεν καταλαμβάνονται από άλλη 

διάταξη της παρούσας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους οφείλουν να 

διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Άρθρο 13 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα 

του πολιτισμού - κυρώσεις 

1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που 

δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό 

διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ και από εκατόν πενήντα (150) έως τριακόσια (300) ευρώ για παράβαση 

φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 

μουσεία, τους ιστορικούς χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης 

επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα 

προστασίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 14 

Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και 

κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των προβών ζωντανών 

https://www.ynanp.gr/el/
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θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους 

αρχαιολογικούς χώρους 

1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων 

και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής 

διεξαγωγή προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικών 

γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα με την από 5.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την από 

27.5.2020 εισήγηση της 64ης συνεδρίασης, την από 28.5.2020 εισήγηση της 65ης 

συνεδρίασης, την από 18.6.2020 εισήγηση της 78ης συνεδρίασης και την από 

2.7.2020 εισήγηση της 85ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, όπως αυτές 

εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και 

προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με την παρούσα και τις οδηγίες 

της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

 

Άρθρο 15 

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων 

και Μουσικών Σχολών, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του 

Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, 

των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για 

την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις 

διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και 

λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020, 

5.6.2020, 11.6.2020 και 18.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:  

α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων, εξαιρουμένων:  

αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 

2020. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση 

υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής 

προμετωπίδας (προσωπίδας),  

αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους 

2020 σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η 

διδασκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται με την τήρηση 

υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής 

προμετωπίδας (προσωπίδας).  
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β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση 

μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής 

πετάσματος (διαχωριστικού).  

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής:  

γα. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά γίνεται υποχρεωτική χρήση μη 

ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση 

πετάσματος (διαχωριστικού).  

γβ. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε χορωδία γίνεται υποχρεωτική χρήση μη 

ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση 

πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το 

τελευταίο είναι εφικτό.  

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω 

δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου 

μεταξύ των ατόμων.  

ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων 

των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από 

μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.  

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.  

4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει 

ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 

σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό 

αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των 

οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.  

5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 

παρατείνεται έως τις 31.7.2020.  

 

Άρθρο 16 

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης - κυρώσεις 

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 15 που δεν τηρούν τα μέτρα 

προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό 

διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες 

(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) 

έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 
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2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 15, 

επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε 

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 15, επιβάλλεται 

για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 17 

Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών 

1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο του 

βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.  

β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των 

παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων.  

γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.  

δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε 

επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.  

2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις 

από 23.5.2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό 

SARSCOV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/odigies-

gianipiagogeia-paidik oys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/  

3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του 

Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους 

βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπ΄ αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Εσωτερικών (Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. 

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία 

προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό 

σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. 

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και 

σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 18 

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 

δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας 

https://www.ypes.gr/odigies-gianipiagogeia-paidik%20oys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/
https://www.ypes.gr/odigies-gianipiagogeia-paidik%20oys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/
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1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 

δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από 4.5.2020 γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: Σε 

κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω 

αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της 

αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα φροντιστήρια 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο τέταρτο της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1739).  

2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζει ώστε να 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και 

εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, 

την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το Υπουργείου Υγείας και του 

ΕΟΔΥ.  

3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη 

των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την 

εναλλαγή κάθε χρήστη.  

4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων των πάσης φύσεως φορέων και 

δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:  

Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών 

και των εξεταστών εντός αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.  

Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.  

Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.  

Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα.  

Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση 

ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 

(δ)/ ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας 

Ζωής του Υπουργείου Υγείας και την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες.  

5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων 

ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι 

διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα 

στάδια.  

6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 19 
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Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη 

θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης 

μπορούν να επιβαίνουν στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα 

και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.  

2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση που 

πραγματοποιείται εντός των κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 

1.  

3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι 

εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής 

χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει 

να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.  

4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι 

επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών 

ακολουθούν τους περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη 

αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας.  

5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή 

υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, 

μεταξύ των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.  

6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 20 

Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων 

συνάθροισης κοινού 

1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με 

ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των 

ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το 

προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.  

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού 

γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου 

ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των 

πολιτών.  

3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν 

καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 

ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε 

παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας του παρόντος 
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επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

Άρθρο 21 

Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 

1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και 

κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, 

ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών 

(ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους, καθώς και από 

συμμετέχοντες σε αθλητικά summer camps και με τους όρους και τους περιορισμούς, 

που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών 

δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο 

αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που 

έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των 

αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. 

 3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της 

ΓΓΑ και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή 

διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή 

της ΓΓΑ και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.  

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος και 

του παραρτήματος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ 

αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) 

ευρώ αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 22 

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη 

διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των 

προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι Διευθύνσεις 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 

Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά 

όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα αρμόδια 

όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το 

ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας 



265 
 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους 

και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους 

υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο 

έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.  

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών 

κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα IX, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της 

υπηρεσίας ή αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23.  

 

Άρθρο 23 

Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν 

ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 

παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο 

και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).  

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των 

αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 

λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά 

όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα VIIΙ, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση 

κατά το άρθρο 3. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη 

πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία 

δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη 

θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα 

της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο 

ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο 

της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την 

παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη 

σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 

στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 22, με απόφαση του Προϊσταμένου της 

υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα 

συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι 

υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες 

διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου 
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προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική 

απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της 

επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση 

της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.  

 

Άρθρο 24 

Επιβολή προστίμων 

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε 

παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.  

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη 

Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του 

Παραρτήματος VIIΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο 

Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η 

διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η 

πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) 

αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

κατοικίας του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την 

πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος 

στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.  

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά 

όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 22 της παρούσας 

αρμόδιων αρχών.  

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για 

τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, 

όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου 

Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να 

προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση 

λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η 

επιφάνειά του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από 

τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη 

συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Άρθρο 25 

Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων 

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή 

θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω 

ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα 

https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), 

είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από 
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τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 

Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και 

χρηματικές ποινές».Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.  

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις 

αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 

κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 

βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).  

 

Άρθρο 26 

Γνωστοποίηση κυρώσεων 

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 γνωστοποιούν την πράξη με την οποία επεβλήθη 

η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην 

οικεία αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην 

δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 

4442/2016 (Α΄ 230), καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.  

 

Άρθρο 27 

Αρχή ενημέρωσης του κοινού 

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της 

παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού 

αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Άρθρο 28 

Ισχύς 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 13 Ιουλίου 2020 έως και τις 26 Ιουλίου 2020 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

517. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθμ. 135 της 12.6/13.7.2020 «΄Εγκριση υπερωριακής 

απασχόλησης υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» 

β΄ εξαμήνου 2020» (Β΄ 2804) 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dYsGInScHpZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYCnVHDMvhMeh6dBuSdhKP8BDCRvnlAh6yEW4cYjtLDL
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518. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ. 97130 της 

18.6/13.7.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 

υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου» (Β΄ 2819) 

 

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

 

519. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. 135 της 

16.6/13.7.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής και κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης Β΄ εξαμήνου έτους 2020, των 

Διευθύνσεων: α) Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Καθαριότητας 

και Περιβάλλοντος, γ) Διεύθυνσης: Τεχνικών Υπηρεσιών και δ) των Αυτοτελών 

Τμημάτων: α) Πολεοδομίας, β) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής και γ) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» (Β΄ 2826) 

 

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

 

520. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΓΔΔΥ/Δ9/Α 9180 της 1/13.7.2020 «Απόφαση έγκρισης απασχόλησης του μόνιμου 

προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες 

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού, για το χρονικό διάστημα από 

01.07.2020 μέχρι 31.12.2020» (Β΄ 2832)  

 

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

 

521. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΓΔΔΥ/Δ9/Α 9181 της 1/13.7.2020 «Απόφαση έγκρισης απασχόλησης του με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού της ΥΠΑ 

κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού, 

για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 μέχρι 31.12.2020» (Β΄ 2832)  

 

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

 

522. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ2γ/Γ.Π. 40655 της 2/13.7.2020 «Ετήσια ειδική αποζημίωση για προμήθεια 

υπηρεσιακής στολής σε υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.)» (Β΄ 2834)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SB_VM1y34ARp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSsFU7Z-LfDNq8ZfsZKD53UgDg0RiR2J4-MlDyxMJ_Zi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WvdqOhgVZK0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaE1uXt692XDI5RvhXoccrXvIlmDZBv_YSmnIgnUQJqJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85YC7ghNTGunnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWxqmADff5-NKFuBAYXWeEDLLfQuSpYGCc-JHJVrT1Px
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85YC7ghNTGunnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWxqmADff5-NKFuBAYXWeEDLLfQuSpYGCc-JHJVrT1Px
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcWV2xpZkAHklSkHwhH2u7Vsd5YP_qVfqMlzVDf2U0F2
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1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 3 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, …», όπως ισχύουν,  

β. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», όπως ισχύουν,  

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(Α΄ 133),  

δ. του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει,  

ε. του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 

ισχύει,  

στ. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,  

ζ. του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

2. Τις αποφάσεις:  

α. υπ΄ αρ. 54713/18-7-2019 (Β΄ 3105) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»,  

β. υπ΄ αρ. Α1α/οικ. 59426/14-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 578) του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας»,  

γ. υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051 ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη».  

3. Τα υπ΄ αρ. 29582/25-05-2020 και 36940/24-6-2020 έγγραφα του Εθνικού 

Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.  

4. Το υπ΄ αρ. 37579/29-6-2020 έγγραφο του Ε.Κ.Α.Β., με το οποίο βεβαιώνεται ότι 

στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του φορέα, έχουν προβλεφθεί και έχει 

γίνει εγγραφή ποσού ύψους 2.034.000,00 ευρώ για την καταβολή της αποζημίωσης 

προμήθειας στολής.  

5. Την υπ΄ αρ. Β2, Β1/οικ. 40709/29-6-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία 

προκύπτει ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Ε.Κ.Α.Β. ύψους 2.004.500,00 € για το τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις του.  

6. Τις υπ΄ αρ. 5285/30-1-2020, 26468/12-5-2020 και 37909/1-7-2020 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤ2ΣΟΡ1Π-9ΗΥ, 9ΥΗΝΟΡ1Π-ΚΑ3 και 

Ω0ΡΕΟΡ1ΠΜ5Ξ αντίστοιχα), αποφασίζουμε: 
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Χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για την 

αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακής στολής στους υπαλλήλους του Εθνικού 

Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με τις ειδικότητες: Διασώστη – Πληρώματος 

Ασθενοφόρου, Νοσηλευτή, Τεχνικού Συνεργείου, Καθαριστή – Καθαρίστριας και 

Ιατρού, που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους εντός του 

μηνός Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Για το έτος 2020 θα καταβληθεί 

εντός του επόμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής. Η αποζημίωση 

καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα του Ε.Κ.Α.Β. και υπόκειται στις νόμιμες 

κρατήσεις.  

Οι προαναφερόμενες ειδικότητες υπαλλήλων υποχρεούνται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους να φορούν υπηρεσιακή στολή, σύμφωνα με ειδικές 

προδιαγραφές που καθορίζονται από το Ε.Κ.Α.Β. 

 

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

 

523. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410 της 

2/13.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 

57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: 

Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II», που θα 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 2841)  

 

Έχοντας υπόψη:  

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

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό 

με την παρ. 22. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

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

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

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

ειδικότερα την παρ.  

4 του άρθρου 28 αυτού. 4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.  

5. Την υπ΄ αρ. Υ3/20.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς 

Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 48).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OefyJx-9-XQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXluQWLlIV4ozAEGIsE8hBKIAVuzK1vn12VlkXTl2DAI
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6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία ... του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...» (Α΄ 114).  

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192) όπως ισχύει.  

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

11. Την υπ΄ αρ. 47/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).  

12. Την υπ΄ αρ. 8026/1.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως 

Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ 

511).  

13. Την υπ΄ αρ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β΄ 2064) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 67743/ΕΥΘΥ 

615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ΄ αρ. 

1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β΄ 1248).  

14. Την υπ΄ αρ. 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής 

Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 178).  

15. Την υπ΄ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 

110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) 

υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”»» (Β΄ 5968). 

16. Την υπ΄ αρ. 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 

την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).  

17. Την υπ΄ αρ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.8.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
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Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της 

Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπ΄ αρ. 

Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/Φ7.11/ 18801/29.7.2008 (Β΄ 1577) 

κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β΄ 2733).  

18. Την υπ΄ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β΄ 

3905), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

19. Τον ν. 3912/2011 περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (Α΄ 17), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

20. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 

του Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».  

21. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 8069/B1/2939/27.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 733).  

22. Τον υπ΄ αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ΄ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

23. Τον υπ΄ αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

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

την κατάργηση του υπ΄ αρ. 1083/2006 Κανονισμού (ΕΚ)».  

24. Τον υπ΄ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 

2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.  

25. Την υπ΄ αρ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

26. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

27. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3218/1168/Α2/3.7.2017 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

28. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 4550/B1/937/23.7.2018 απόφαση τροποποίησης της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  
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29. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.2386/1.11.2017 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».  

30. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 598/5.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  

31. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 391/7.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση 

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  

32. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1099/21.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Δράση 4.c.2 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».  

33. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1091/28.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  

34. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 828/29.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννησος 2014-2020».  

35. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1081/30.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική 2014-2020».  

36. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1023/30.5.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση 

κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».  

37. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1947/6.7.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Βελτίωση της 

Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά 

κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

38. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 458/30.1.2019 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» με τίτλο «Παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών».  

39. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 2179/18.6.2019 Έγκριση 17ης Γραπτής Διαδικασίας για την 

έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.  

40. Το έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, 

Επικαιροποίηση Ιούνιος 2019.  

41. Την υπ΄ αρ. 942/20.3.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων 

αξιολόγησης των Δράσεων του άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, 

της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών» και της Δράσης 04.1.1.04 «Δράσεις ενίσχυσης «Εξοικονομώ κατ΄ 

Οίκον» του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  

42. Την υπ΄ αρ. Οικ. 67/21.3.2019 υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος 

κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για το έτος 2018» (Β΄ 1149), καθώς και την ενημέρωση του ύψους των 
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σχετικών εσόδων που διατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).  

43. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.1.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 

θέμα «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων».  

44. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26.9.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά 

με την σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-

2020.  

45. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει.  

46. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997» (Α΄ 133).  

47. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

48. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 

2014.  

49. Τον ν. 4342/2015 «... Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 

2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 

2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 

“Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της 

Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.  

50. Το άρθρο 6 του ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων 

του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 17), σχετικά με την σύσταση της Ειδικής 

Γραμματείας.  

51. Την υπ΄ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.6.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 2367), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

52. Την υπ΄ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 

για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β΄ 4003), όπως ισχύει (Β΄ 4108).  

53. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της υπ΄ αρ. πρωτ. Υ.Π.ΕΝ. 170192/9/5.1.2017 

σύμβασης υλοποίησης του έργου: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την 

αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», 

όπως έχει αναθεωρηθεί.  

54. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.1.2019 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του 
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κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής» 

(Β΄ 408).  

55. Την από 4.8.2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖΞΟΖ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, 

φορέων ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών 

μέσων κατά την έννοια του άρθρου 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ)1303/2013 όπως 

ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 

651/2014, όπως ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

56. Τον ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 

2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε 

επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

57. Την υπ΄ αρ. 45231/20.4.2017 (Β΄ 1445) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση 

υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

ν. 4446/2016, (Α΄ 240) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αρ. ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 

2017/6.11.2017 (Β΄ 3944) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την υποχρέωση 

τήρησης Επαγγελματικού Λογαριασμού».  

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

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

(Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

59. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 171563/131/21.2.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II”, 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 756), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

60. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 κοινή απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: 

Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II» (Β΄ 2583), 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

61. Τον ν. 4682/2020 Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις (Α΄ 76).  

62. Τον ν. 4683/2020 Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις (Α΄ 76).  



276 
 

63. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάσταση που έχει προκύψει με τον 

κορωνοϊό COVID-19 και τα όλως έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί οριζόντια στη 

χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του.  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) 

κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος 

«Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 

2020, ως κατωτέρω:  

Οι πόροι του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (σχετικό υπ. 

αρ. 18), προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).  

Το εικοστό πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ 

Κύκλου του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:  

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης 

Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.3.2020 ως και 

31.8.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15.9.2020.».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 κοινή 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος 

“Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020» (Β΄ 2583), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

524. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθμ. 944/5 της 29.6/13.7.2020 «Παράταση 

υποβολής στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα 26 της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη 

Χονδρική Τοπική Πρόσβαση» (Β΄ 2843)  

 

Αφού έλαβε υπόψη:  

α. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), ιδίως το άρθρο 3, τα στοιχεία α, ιβ, 

κστ΄, μγ΄ και μδ΄ του άρθρου 12, καθώς και τα άρθρα 16, 17, 45, 47, 49, 50 ιδίως το 

στοιχείο α), της περ. αγ) της παρ. 1, τα άρθρα 51 και 52,  

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με 

κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OefyJx-9-XS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTuvBuJ0xb2DX3WKJJlY_rE48NoKJYvQc-VXokATIyJv
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2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την 

αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 

Εφημερίδα υπ΄ αρ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,  

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),  

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την 

Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα υπ΄ αρ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 - 0020,  

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

(2014/710/EΕ), EE L 295/79,  

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της 

σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών 

ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 

165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),  

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς 

χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 

σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος 

Ανάλυσης)», Β΄ 4505, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),  

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ΄ αρ. 920/13/23.12.2019 «Έγκριση του τελικού μέτρου 

της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε 

εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (Β΄ 4505)» (Β΄ 

463/2020),  

θ. τη υπ΄ αρ. 17483/01-06-2020 επιστολή της ΕΕΤΤ προς τις εταιρείες Forthnet A.E, 

OTE A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕ και WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε με 

θέμα «Υποβολή στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης»,  

ι. την υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ 17801/03-06-2020 επιστολή της VODAFONE με θέμα 

«Υποβολή στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»,  

ια. την υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ 17976/03-06-2020 επιστολή του ΟΤΕ με θέμα «Η υπ΄ αρ. 

17483/01-06-2020 επιστολή της Επιτροπής σας»,  

ιβ. την υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ 34402/24-06-2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημήτριου Βαρουτά).  

και εκτιμώντας ότι:  

I. Στο Παράρτημα 26 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ» του άνω σχετικού (η), 

προβλέπεται ότι οι Τ.Π. και ο ΟΤΕ συλλέγουν τα στοιχεία συνδέσεων ευρυζωνικής 

πρόσβασης σε ετήσια βάση και τα αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ μέχρι την 31η Μαΐου 

κάθε έτους, προκειμένου να αναρτηθεί στο Π/Σ ΟΤΕ τo κατώφλι του Attainable Rate 
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(Minimum Required Atainable Rate – MRAR) ανά Α/Κ, το οποίο θα καθορίζει τη 

δυνατότητα βλαβοληψίας λόγω «χαμηλής ταχύτητας.  

II. Η ΕΕΤΤ απέστειλε την 01/06/2020 με το ως άνω σχετικό (θ) επιστολή στις 

εταιρείες Forthnet A.E, OTE A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕ και WIND Ελλάς 

Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., με την οποία υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Παράρτημα 26, παρ. 26.1.1, της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη 

Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, ήταν η 31η Μαΐου 2020.  

III. Η εταιρεία VODAFONE με το ως άνω σχετικό (ι) ζήτησε παράταση καθώς δεν 

έχει αυτοματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, με διεξαγωγή και ολοκλήρωση των 

σχετικών μετρήσεων το διάστημα 26/07/20-31/07/20. 

IV. Η ΟΤΕ Α.Ε. με το ως άνω σχετικό (ια), ζήτησε παράταση λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που επικρατούν στη χώρα λόγω της πανδημίας μέχρι τις 12/06/2020.  

V. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα και των 

συνεπακόλουθων μέτρων που έχουν λάβει όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου για την 

προστασία των εργαζομένων τους, η απόκριση στην εν λόγω υποχρέωση το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν δυσχερής.  

VI. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει δεκτό το αίτημα παράτασης το οποίο υπεβλήθη με τις 

ως άνω υπό στοιχεία (ι) και (ια) επιστολές, για τη διασφάλιση της εύρυθμης 

διεξαγωγής της διαδικασίας, αποφασίζει:  

 

1. Εγκρίνει παράταση δύο (2) μηνών για την υποβολή στοιχείων συνδέσεων 

ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 26, της 

Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση και δη μέχρι 

την 31η Ιουλίου 2020 αποκλειστικά για το τρέχον έτος.  

2. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, με την 

επιφύλαξη της αρχής περί επιχειρηματικού απορρήτου και την κοινοποίηση αυτής 

στον ΟΤΕ. 

 

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

 

525. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2252.1.1/ 43945 /2020 της 9/13.7.2020 «Συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως έχει κυρωθεί με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α ΄86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης 

του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020» (Β΄ 2851)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IhofRqrFbnUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZeG8sHzisZm-RNwirM_bs-khxESD5qrtZdGOnPw_W9I
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α) Του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),  

β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),  

γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,  

δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή 

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως 

ισχύει,  

ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),  

ζ) της υπ΄ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης 

πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» 

(Β΄2129),  

η) της υπ΄ αρ. 2252.1.1/41958/2020/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Συμπληρωματική Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του 

άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων» (Β΄ 2735),  

θ) της υπ΄ αρ. 2252.1.3.6/37959/20/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου 

εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 

30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄2492),  

ι) της υπ΄ αρ. 71769/αριθμός απόφασης 1359/08-07- 2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 673Χ46ΜΤΛΡ-ΦΤ6).  

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου 

προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει 

στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο 

και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά 

με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση περί κανόνων τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 
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στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-

19), όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας – Επιλέξιμες γραμμές 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 

σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α΄86).  

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας.  

3. Στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές 

γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη διαδικασίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης 

1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για 

συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα 

Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης, εφόσον 

διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ότι συντρέχουν οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:  

(α) Για την περίπτωση των γραμμών του Παραρτήματος Ι (ταχύπλοα), και 

συγκεκριμένα για την περίοδο από 1-05-2020 έως 30-06 -2020 διαπιστώνεται 

ποσοστό άνω του 70% ανεκτέλεστα δρομολόγια.  

(β) Για τις γραμμές του Παραρτήματος ΙΙ να υφίσταται μια εκ των ακόλουθων 

περιπτώσεων: (i) Ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση 

της κίνησης επιβατών για την περίοδο 20-06-2020 έως 30-06-2020 κατά ποσοστό 

30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις γραμμές μη υπόχρεες σε 

εφαρμογή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων 

και Αποδείξεων» (εφεξής ΗΣΚΘΕΕΑ), και για την περίοδο 01-06-2020 έως 30-06-

2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις 

υπόλοιπες γραμμές με βάση τα στοιχεία όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ ή (ii) 

ουσιώδης μείωση του αριθμού δρομολογίων που είχαν υποχρέωση εκτέλεσης, κατά 

ποσοστό 50% για το χρονικό διάστημα 01-06-2020 έως 30-06-2020 σε σχέση με τα 

εγκεκριμένα από την Υπηρεσία δρομολόγια έως την 25-02-2020 για το ίδιο χρονικό 

διάστημα.  

2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης 



281 
 

Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση 

υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.  

3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος – Παλουκίων, Πειραιά – 

Ρεθύμνου, Πειραιά - Πάρου - Νάξου - Ευδήλου και για τις γραμμές του 

Παραρτήματος ΙΙΙ (με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των 

νησιών με ειδικά φορτία που δε δύναται να μεταφερθούν με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) για τη 

δημοσίευση της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην 

περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ για τις συγκεκριμένες γραμμές.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες 

πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι 

«Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης 

δρομολογίων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001 

(Α΄ 145) όπως ισχύει, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.  

2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.  

3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ όπου έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης 

δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως 

ισχύει, περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον 

καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων κατά αναλογία 

του ανώτερου αριθμού των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία δρομολογίων την 25-02-

2020 για την περίοδο 01-07-2020 έως 20-07-2020. Ο επιμερισμός των δρομολογίων 

θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά 

γραμμή στα Παραρτήματα I και II.  

4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα 

ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. 

Σχέδιο της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την 

ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας. Οι 

συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας δεν υπάγονται σε 

προσυμβατικό έλεγχο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού 

δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου προβλέπεται 

ότι συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου. Η διάρκεια των εν λόγω 

συμβάσεων ορίζεται έως 20.07.2020. 
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Άρθρο 4 

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά 

1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να 

υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένο πίνακα δρομολογίων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της 

Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα VI,  

β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως 

έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα VII.  

 

Άρθρο 5 

Εκπτώσεις - Κυρώσεις – Λύση Σύμβασης – Ευχέρειες Διοίκησης 

1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως 

ισχύει.  

2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής  

β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη  

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και  

δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση 

μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την 

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ΄ όσον διαπιστώνεται 

η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας 

διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους 

συμβατικούς όρους.  

 

Άρθρο 6 



283 
 

Έναρξη ισχύος 

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

της Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

526. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457 της 

13/13.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων 

και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 31.7.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2857)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 κπαι της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

η. της υπ΄ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή από φαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2797).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IhofRqrFbnX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXEM2frhR24oTNz2bbJ7z7wmWqmN75i1HRUaBeysgqp5
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3. Την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 

την προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων 

εκδηλώσεων προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Την από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπ΄ αρ. Β2/οικ.44456/13.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης 

δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών 

εκδηλώσεων 

Την προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 31.7.2020, κατά τα 

αναφερόμενα στην από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του 

κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 της πραγματοποίησης 

πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη 

χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.  

 

Άρθρο 2 

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, αρχή ενημέρωσης του κοινού 

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, όπως επίσης 

ενημέρωσης του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

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

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2797). 

 

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

 

527. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TPΟΦΙMΩN Αριθμ. 79/177516 της 

2/14.7.2020 «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β΄ 

εξάμηνο έτους 2020» (Β΄ 2862)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY53nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXcFqco2di7kES0S8E0UbdSGWuxMEbBkxoFQ-UJ4Kk_L
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α) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄1113).  

β)Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.  

γ) Των άρθρων 66 και 68 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει.  

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).  

ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφροών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Τουρισμού» (Α΄114). 

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄138). 

 η) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).  

2. Την υπ΄ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (AΔA ΩΛ9ΣΗΟΝΜ) εγκύκλιο του ΓΛΚ με 

θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 

4354/2015 (Α΄ 176).  

3. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 

2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, ανά ειδικό φορέα του υπουργείου ως εξής:  

α. υπ΄ αρ. 9972/137967/28-5-2020 ύψους 30.000 €, ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-

202-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 60 υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, α/α 41263, AΔA ΩΨΖ44653ΠΓ-ΞΕ1,  

β. υπ΄ αρ. 9973/137970/28-5-2020 ύψους 102.000 €, ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-

203-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης συνολικά 113 

υπαλλήλων των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Τροφίμων 

και Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, α/α 

41265, AΔA 6ΥΥΨ4653ΠΓ-Ζ18,  

γ. υπ΄ αρ. 9970/137955/28-5-2020 ύψους 68.000 €, ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-

501-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης συνολικά έως 105 

υπαλλήλων των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών Υπηρεσιών και των Αυτοτελών Υπηρεσιών που 

υπάγονται διοικητικά στον Υπουργό, Αν. Υπουργούς, Υφυπουργούς, Υπηρεσιακό 

Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, α/α 41264, AΔA 6Η7Ι4653ΠΓ-Π6Ι.  
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4. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν από το κανονικό 

ωράριο για την έγκαιρη αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προετοιμασία για τη νέα Κοινή 

Αγροτική Πολιτική 2021-2027, την εκτέλεση νέων προγραμμάτων ενίσχυσης των 

παραγωγών του πρωτογενού τομέα, τη διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης νέων 

κινδύνων κατά του ζωικού κεφαλαίου, τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων και 

ελέγχων πεδίου για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τη 

διοικητική, πληροφοριακή και οικονομική υποστήριξη των πρόσθετων εργασιών, τον 

σχεδιασμό και υλοποίηση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19.  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 

συνολικού ύψους 200.000€ σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

οικονομικού έτους 2020, η οποία κατανέμεται ανα ειδικό φορέα του Υπουργείου ως 

εξής: Ε.Φ. 1029-202-0000000: 30.000€, Ε.Φ. 1029-203-0000000: 102.000€, Ε.Φ. 

1029-501-0000000: 68.000€, αποφασίζουμε:  

 

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για συνολικά 

278 υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό 

διάστημα από 1-7-2020 έως και 31-12-2020 από τη δημοσίευση της παρούσας και για 

μέχρι 70 ώρες συνολικά ανα υπάλληλο για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης, για μέχρι 120 ώρες συνολικά ανα υπάλληλο για τους 

υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Τροφίμων, 

Αποκεντρωμένων Δομών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Αυτοτελών Υπηρεσιών και 

για μέχρι 60 ώρες συνολικά ανα υπάλληλο για τους υπαλλήλους της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής:  

α) Για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 60 υπάλληλοι.  

β) Για την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης 60 

υπάλληλοι.  

γ) Για την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 30 υπάλληλοι.  

δ) Για την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 35 υπάλληλοι.  

ε) Για την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 25 υπάλληλοι.  

στ) Για την Γενική Διεύθυνση Αλιείας 20 υπάλληλοι.  

ζ) Για την Γενική Διεύθυνση Τροφίμων 30 υπάλληλοι.  

η) Για την Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών 3 υπάλληλοι.  

θ) Για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες 11 υπάλληλοι (4 υπάλληλοι για τη Δ/νση 

Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων, 4 υπάλληλοι για τη Δ/νση Οικονομικών 

Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, 1 υπάλληλος για τη Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου, 2 υπάλληλοι για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

 Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης μόνο στην 

περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από 

οιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.  

2. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των 

συγκεκριμένων εργασιών θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του κάθε Προϊσταμένου 
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Γενικής Διεύθυνσης και για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες με ευθύνη του κάθε 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης και του κάθε Προϊσταμένου Τμήματος (όπου δεν 

υφίσταται Διεύθυνση) και θα εγκριθούν από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του 

υπουργείου.  

3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας και η 

εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιωθεί εγγράφως στον Υπηρεσιακό 

Γραμματέα του Υπουργείου με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων 

και για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και των 

Προϊσταμένων Τμημάτων (όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση).  

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

528. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44822 της 14/14.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα 

δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2865)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

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

(Α΄ 192).  

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159). 

4. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

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

7. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).  

8. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α΄ 161).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY50liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSYGwvuHpqnZXUFC8qHHSlbAGewip4O_QyyRp-aIer9B
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10. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33202/28.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου 

της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 

από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2033).  

11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.38746/20.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει 

προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 

15.7.2020» (Β΄ 2456).  

12. Τη θέσπιση αναγκαίων κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας από 16.7.2020 

έως και 15.9.2020 για τη λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.  

13. Την από 14.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

14. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.44235/13.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας μπορούν να 

γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή 

εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα 

τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του 

δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, 

ιδίως τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέφθηκαν στην από 14.7.2020 εισήγηση της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19, ήτοι:  

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από 

τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων),  

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,  

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,  
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4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι 

έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις 

μεγαλύτερες αίθουσες.  

 

Άρθρο τρίτο 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και στις 

εισαγγελίες της χώρας.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16.7.2020 έως την έναρξη του δικαστικού 

έτους, ήτοι έως και την 15.9.2020. 

 

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

 

529. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1164 της 

9/15.7.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83).  

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

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

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

(Α΄ 170), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

(Α΄ 90), όπως ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2019 (Α΄ 123).  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cLojBiiHY533U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQZqnhj7qx9FSJ4y-H8e5slC0y2A_SO7NOPUok-OWuJ
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9. Την υπ΄ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

10. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

11. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

12. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.  

13. Την από 09.07.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της 

παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

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

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 

αποφασίζουμε:  

 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ήτοι επιχείρησης η 

οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 

2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 

τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
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όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. «Σε περίπτωση 

πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και 

οκταψήφιων.»  

Το μέσα σε «» εδαφ. του τίτλου προστέθηκε με την περ. α΄ της παρ. 1 της απ. 

Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α. 1170 της 20/22.7.2020 «Τροποποίηση της 

υπ΄ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

“Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο 2020” (Β΄ 2867)» (Β΄ 3048). 

 

ΚΑΔ Περιγραφή 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών 

λαϊκής τέχνης 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

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

μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxn9XsfcKdISpS3MwcbQ8IjcVSbAl5weHSJfXg4URtG
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κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 

πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 

χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων  

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 

τροχόσπιτων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες 

κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες 

επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ88.10.11) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
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90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας 

καρτ (93.11.10.04) 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που 

είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για 

κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

«93.29.2 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση τις Υπηρεσίες 

παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη (93.29.22)» 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων  

 Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός 

ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των 

αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα 

αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια 

 

Ο ΚΑΔ 93.29.2 προστέθηκε με την περ. β΄ της παρ. 1 της απ. Υφυπουργού 

Οικονομικών Αριθμ. Α. 1170 της 20/22.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020” (Β΄ 

2867)» (Β΄ 3048). 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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530. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231  της 

15/15.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με 

την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σουηδία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2868) 

Με την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

46164/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων 

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

19» (Β΄ 3009), κατωτ. αριθ. 546, ορίστηκε ότι: «Η υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.45231/15.7.2020 κοινή απόφαση (B΄ 2868) παραμένει σε ισχύ μόνο 

κατά το σκέλος που αφορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες συνδέσεις». 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

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

(Α΄ 151),  

δ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41015/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 

15.7.2020» (B΄ 2660), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών 

και Μεταφορών (B΄ 2733) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.44072/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και 

Μεταφορών (B΄ 2796).  

3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος 

που καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με την 

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

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Τις από 13.7.2020 και 14.7.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.44817/14.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
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της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Πρώτο 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη 

χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική 

Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική 

Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020. Η 

απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, 

καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους 

στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 

ακόμη και αν ως προς τους οδηγούς τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

περ. (α), γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των 

χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που 

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.  

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία 

ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, 

για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020. 

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων, σιδηροδρομικών και οδικών 

συνδέσεων με την Αλβανία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική 

Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική 

Επικράτεια από την Αλβανία, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 

31.7.2020.  

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου 

Ταυτότητας Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν 

την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) τη διέλευση 

φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων 

με πλοία, δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως 

αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 

έγγραφα.  

4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια 

Μακεδονία ως προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική 

Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020.  

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων 

με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, 

καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη 

Βόρεια Μακεδονία, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020. Η 

απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, 

καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους 
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στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 

γ) την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που 

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, δ) την είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής 

διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που μέσω της Βόρειας Μακεδονίας 

εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι 

ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της 

ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, σε 

Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.  

6. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από τη Σουηδία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το 

χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 19.7.2020.  

 

Άρθρο Δεύτερο 

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του άρθρου 

πρώτου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας, 

είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.  

3. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41015/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 

15.7.2020» (B΄ 2660) παραμένει σε ισχύ κατά το μέρος της επιβολής προσωρινού 

περιορισμού στις χερσαίες συνδέσεις με τη Βουλγαρία, όπως αυτό προστέθηκε με την 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 2733) και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44072/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών 

και Μεταφορών (B΄ 2796). 

 

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

 

531. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233 της 15/15.7.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που 

προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2873)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXM__3VHS_fbs7M12Dp26VFHHdfx4A2YAsxXpCDRdLRh
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α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα 

προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, 

που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 2663), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42066/3.7.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

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

Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2731).  

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798), όπως τα άρθρα 1 

και 3 αυτής τροποποιήθηκαν με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44459/13.7.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

“Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 
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άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2798)» (Β΄ 2858).  

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά 

πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο 

σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.  

5. Την από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.45232/15.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Από την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 

επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής 

ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον τα ως άνω πλοία 

προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.  

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των 

πλοιάρχων/κυβερνητών διασφαλίζεται:  

α. Το σύνολο των επιβατών των πλοίων ως εξής:  

αα. πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, με το σύνολο 

αυτών,  

αβ. πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα 

οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα 

μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον 

από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται 

στον αμέσως επόμενο.  

β. Πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία (1) εξ 

αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω 

των δεκαπέντε (15) καμπινών διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.  

γ. Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων 

σε αυτά.  

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή 

εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 

υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς 

και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες 

πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής 

μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

και στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων 
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αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https:// www.ynanp.gr/el/).  

4. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα 

απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.  

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:  

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ,  

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή 

κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

6. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, 

την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 

προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 22 έως 25 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π./οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Β΄ 2798). 

 

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

 

532. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237 της 15/15.7.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 15.7.2020 έως και 31.7.2020» (Β΄ 2874)  
Με το άρθρο 8 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292/2020 «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30.7.2020 

έως και 14.8.2020» (Β΄ 3133), κατωτ. αριθ. 569, καταργείται από την έναρξη 

ισχύος αυτής, η παρούσα υ.α. 

 

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

 

http://www.ynanp.gr/el/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6l_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQKu0A-oJYu2uF_J7PgwVh-bcY3IR9yXXPSR1J-e29gE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKlduFL7otSkn8HhrOO3i0faV0nqU6YyreJoQwE9ojd
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533. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235 της 15/15.7.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά 

τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2876)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),  

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

(Α΄ 192),  

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

2. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 41081/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα 

προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα 

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2662).  

3. Την υπ΄  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2798), όπως τα άρθρα 1 

και 3 αυτής τροποποιήθηκαν με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44459/13.7.2020 κοινή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY_FHtYYWtkyb9hjHiccac6Py1P639BUEc3xoadRQW04
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απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

“Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2798)» (Β΄ 2858).  

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά 

πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο 

της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα.  

5. Την από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.45234/15.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των 

πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, 

ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής 

Επικράτειας, διασφαλίζεται:  

α) Η διενέργεια ταξιδίου:  

αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο 

αυτών,  

αβ. για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για 

τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική 

ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. 

Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και  

αγ. για πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), για τα 

οποία μία (1) εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που 

διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) καμπινών διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο 

(2) εξ αυτών.  

β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων 

σε αυτά.  

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων 

επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με 

κατ΄ ανώτατο όριο το εξήντα τοις εκατό (60%) του επιτρεπόμενου συνολικού 
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αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) 

μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.  

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή 

εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 

υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς 

και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες 

πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-

19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και 

αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι 

οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).  

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:  

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ,  

β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και τους 

πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.  

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, 

την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 

προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 22 έως 25 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Β΄ 2798). 

6. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020. 

 

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

 

534. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2252.1.1/45330/2020 της 15/16.7.2020 «Παράταση της 

περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 4684/2020 για 

τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών 

περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 

21.07.2020-7.08.2020 (Α΄ 86)» (Β΄ 2878)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),  

https://www.ynanp.gr/el/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcKZpOWbm2crj3Q9Y7dQQ5d6SWcsuRzJ8y1R173KO1n-
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β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),  

γ) του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,  

ε) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως 

ισχύει,  

στ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

η) της υπ΄ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης 

πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» 

(Β΄ 2129),  

θ) της υπ΄ αρ. 2252.1.1/41958/2020/3-7-2020 (Β΄ 2735) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Συμπληρωματική Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας 

Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων»,  

ι) της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076/11/7/2020 (Β΄ 2798) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - 

Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

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

ια) της υπ΄ αρ. 2252.1.3.6/37959/20/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του 

άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για την διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄ 2492),  

ιβ) της υπ΄  αρ. 71769/αριθμός απόφασης 1359/ 08-07-2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 673Χ46ΜΤΛΡ-ΦΤ6).  

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  
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3. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του 

Υπουργού Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου 

προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει 

στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο 

και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά 

με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα με 

τα προηγούμενα στο άρθρο δέκα (10) της υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36857/13-06-2020 

απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της επικράτειας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β΄ 2277), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης 

θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών 

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται στην 

παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται 

έως 07.08.2020.  

 

Άρθρο 2 

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Επιλέξιμες γραμμές 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 

σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, 

όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.  

3. Στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές 

γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση πρόσκλησης 
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1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για 

συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα 

Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης, εφόσον 

διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ότι συντρέχουν οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:  

(α) Για την περίπτωση των γραμμών του Παραρτήματος Ι (ταχύπλοα), και 

συγκεκριμένα για την περίοδο από 1-05-2020 έως 13-7-2020 διαπιστώνεται ποσοστό 

άνω του 50% ανεκτέλεστα δρομολόγια, σε σχέση με τα εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δρομολόγια έως την 25-02-2020 για 

το ίδιο χρονικό διάστημα.  

(β) Για τις γραμμές του Παραρτήματος ΙΙ να υφίσταται μια εκ των ακόλουθων 

περιπτώσεων: (i) Ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση 

της κίνησης επιβατών για την περίοδο 20-06-2020 έως 30-06-2020 κατά ποσοστό 

30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις γραμμές μη υπόχρεες σε 

εφαρμογή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων 

και Αποδείξεων» (εφεξής ΗΣΚΘΕΕΑ), και για την περίοδο 01-06-2020 έως 30-06-

2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις 

υπόλοιπες γραμμές με βάση τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ ή (ii) 

ουσιώδης μείωση του αριθμού δρομολογίων που είχαν υποχρέωση εκτέλεσης, κατά 

ποσοστό 50% για το χρονικό διάστημα 01-06-2020 έως 30-06-2020 σε σχέση με τα 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής δρομολόγια έως 

την 25-02-2020 για το ίδιο χρονικό διάστημα.  

2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση 

υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.  

3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος - Παλουκίων, Πειραιά - 

Ρεθύμνου, Πειραιά - Πάρου - Νάξου - Ευδήλου και για τις γραμμές του 

Παραρτήματος ΙΙΙ (με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των 

νησιών με ειδικά φορτία που δε δύναται να μεταφερθούν με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) για τη 

δημοσίευση της πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην 

περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ για τις συγκεκριμένες γραμμές.  

 

Άρθρο 4 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες 

πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι 

«Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης 
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δρομολογίων δρομολόγησης του άρθρου Τέταρτου και Τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 

(Α΄ 145), όπως ισχύει, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.  

2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.  

3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης 

δρομολόγησης του άρθρου Τέταρτου και Τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), 

όπως ισχύει, περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον 

καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων κατά αναλογία 

του ανώτερου αριθμού των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δρομολογίων την 25-02-2020 για την περίοδο 01-07-2020 έως 

7-08-2020. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού 

αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα Παραρτήματα I και II.  

4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα 

ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης. Σχέδιο 

της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω 

διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των 

εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 7-8-2020.  

 

Άρθρο 5 

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να 

υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένο πίνακα δρομολογίων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της 

Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα VI.  

β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως 

έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα VII.  

 

Άρθρο 6 

Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση σύμβασης - Ευχέρειες διοίκησης 

1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
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και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως 

ισχύει.  

2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,  

β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,  

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και  

δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση 

μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την 

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ΄ όσον διαπιστώνεται 

η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας 

διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους 

συμβατικούς όρους.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

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

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

535. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ.153/89638 /Α5 της 9/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.151/116946/Β6/ 

11-10-2011 (Β΄ 2438) απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων “Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.”, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα 

μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης 

(COVID-19)» (Β΄ 2880)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α´ 154) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ως Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSlin44INaWoxPYZQNRZ66eRqUxD22puwMq39bLoiuCo
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2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 100 περ. 8 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Φ.151/ 116946/Β6/11-10-2011 (Β΄ 2438) απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή σπουδαστών 

στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.».  

6. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01-05-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (A΄ 90),  

8. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 60720/Ζ1/21-05-2020 (B´ 1971) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας τους».  

9. Την υπ΄ αρ. 108075/Ζ1/3-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 

809) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022.  

10. Την υπ΄ αρ. 164/03-09-2019 πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης 

της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις υπ΄ αρ. 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 

4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: 

Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/ 13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις 

του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών (συνεδρίαση με αριθμό 260/14-05-2020) για τροποποίηση της ανωτέρω 

υπουργικής απόφασης, Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (Β΄ 2438).  

12. Το πρακτικό της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(συνεδρία 3026/11 και 16.06.2020), σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των 

εισαγωγικών εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  

13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης που απαιτούν άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του.  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  
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15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

16. Την με υπ΄ αρ. πρωτ. Φ1/Γ/319/84897/Β1/02-06-2020 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ», αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.151/116946/Β6/ 11-10-2011 (Β΄ 2438) απόφασης 

της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή 

σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.», για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 

και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (COVID-19), ως ακολούθως:  

 

Άρθρο μόνο 

Α. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:  

α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.  

β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.  

γ) Μια άσκηση με ελεύθερο θέμα ή ελεύθερης ανασύνθεσης, το οποίο επιλέγει ο 

κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα).».  

Β. Η παρ. 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει 

στην επιτροπή παραλαβής των έργων την τελευταία ημέρα των εξετάσεων:  

α) Ένα μέχρι δύο (1-2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο-

άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η ημέρα των 

εξετάσεων.  

β) Ένα μέχρι δύο (1-2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού-

σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 2η ημέρα των εξετάσεων.  

γ) Ένα μέχρι δύο (1-2) έργα από την άσκηση με ελεύθερο θέμα ή ελεύθερης 

ανασύνθεσης, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζει ελεύθερα 

(σχέδιο ή χρώμα), και παραδίδει την 3η ημέρα των εξετάσεων.».  

Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη:  

(α) Του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.  

(β) Του προσωπικού της κατηγορίας των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Α.Π.Θ. και  

(γ) του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού άλλων υπηρεσιών.». 

 

----------.---------- 
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536. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.38396 της 10/16.7.2020 «Λειτουργία 

Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020- 2021» (Β΄ 2881) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 

περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 270) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του 

ν. 4384/2016 (Α΄ 78).  

β. Της παρ. 3 του άρθρου 17 και της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), 

όπως ισχύουν.  

γ. Της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

2. Την υπ΄ αρ. 5954/2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 

υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Κ1/54904/13.05.2020 απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

3. Την υπ΄ αρ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας» (Β΄ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 24571/2015 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας (Β΄ 1553).  

4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. Γ4α/Γ.Π.55004/ 15/2016 κοινής απόφασης 

των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Υγείας και Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη 

λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα 

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2049).  

5. Την υπ΄ αρ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 62149/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζόμενων 

στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2742), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την υπ΄ αρ. Γ4α/Γ.Π. 64736/1.9.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας «Διαδικασία - κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκαλία 

μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του 

ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟ-Π3Θ).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW1vyjlIDvoCp1H7iH3AeiOHzsiqngozROyCw03Wqxqq
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7. Την υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π. οικ.7710/29.1.2018 εγκύκλιο «Έγκριση για την επιλογή 

εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-

Ζ96).  

8. Την υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π. οικ.33346/30.4.2018 εγκύκλιο «Συμπλήρωση 

υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. του 

ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ465ΦΥΟ-ΘΕΦ).  

9. Την υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.80418/2018 εγκύκλιο με θέμα «Σχετικά με την περ. β 

της παρ. 4 της υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 απόφασης» (ΑΔΑ: 

ΨΝΕΧ465ΦΥΟ-ΠΡΖ).  

10. Την υπ΄ αρ. Α1α/οικ.59426/14.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578).  

11. Την υπ΄ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/7.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 7).  

12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 28237/5.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.03.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ΄ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 

και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).  

13. Το υπ΄ αρ. Κ1/55594/13.05.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα 

«Επανέναρξη Λειτουργίας Ι.Ε.Κ».  

14. Το υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.30553/15.05.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας, με 

θέμα «Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.». 15. Την υπ΄ αρ. 

Γ6α/Γ.Π.οικ.33320/29.05.2020 εγκύκλιο «Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: ΩΦΛΤ465ΦΥΟ-ΛΗΑ).  

15. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για τις ειδικότητες 

τις οποίες θα λειτουργήσουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, καθώς και το 

υπ΄ αρ. 32382/5.06.2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου 

Άμεσης Βοήθειας.  

16. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ, 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.  

17. Το από 7/07/2020 ενημερωτικό σημείωμα.  

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τη λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 

του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για την εκπαιδευτική περίοδο 
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2020 - 2021, στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής (Γενικής Νοσηλείας, 

Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις και Διασώστης 

- Πλήρωμα Ασθενοφόρου), ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

                    ΔΙΕΚ    1ης   Υ.ΠΕ.      ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  

1. Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Γ΄ 

εξάμηνο κατατάξεις) 

2. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (Α΄ εξάμηνο) 

3. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ 

και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

4. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Α΄και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

5. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

   ΔΙΕΚ      2ης      Υ.ΠΕ.                ΠΕΙΡΑΙΩΣ      ΚΑΙ      ΑΙΓΑΙΟΥ 

6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με 

Ειδικές Παθήσεις (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο 

κατατάξεις) 

7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με 

Ειδικές Παθήσεις (Α΄ εξάμηνο) 

8. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ 

και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

9. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. 

ΛΕΡΟΥ 

1 Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

10. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Α΄ εξάμηνο) 

11. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

2. Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ 

και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 
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12. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

13. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ 

εξάμηνο) 

14. Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις) 

15. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & 

ΠΡΩΪΟ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ 

και Γ΄ εξάμηνο) 

                      ΔΙΕΚ   3ης         Υ.ΠΕ.     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

16. Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

17. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

18. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας(Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

19. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

20. Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο) 

21. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Α’ εξάμηνο) 

 ΔΙΕΚ      4ης      Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      ΚΑΙ      ΘΡΑΚΗΣ 

22. Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις) 

23. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο) 

24. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ ΄Εξάμηνο) 

25. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 
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26. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

27. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Γ΄ ΄Εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Γ΄ 

εξάμηνο κατατάξεις) 

«3. Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

(Α΄ εξάμηνο)»  

28. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

    ΔΙΕΚ    5ης    Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ   ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

29. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

 

30. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας(Α΄ και Γ΄ εξάμηνο 

κατατάξεις) 

31. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ 

και Γ΄ εξάμηνο) 

32. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας( Α΄ εξάμηνο) 

33. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μ.Ε.Θ. (Γ΄ 

εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

34. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

35. Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΚ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

36. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 
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37. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας ( Α΄ εξάμηνο) 

38. Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

39. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο) 

40. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Α΄ εξάμηνο) 

41. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

42. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)  

2. Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ 

εξάμηνο) 

43. Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

44. Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                    ΔΙΕΚ      7ης         Υ.ΠΕ.      ΚΡΗΤΗΣ 

45. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

(Α΄και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

46. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 

47. Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με 

Ειδικές Παθήσεις (Α΄ εξάμηνο) 

48. Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 

Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο) 

Ι.Ε.Κ.   ΕΚΑΒ   ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

Ι.Ε.Κ.  ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

 

Τα σημεία με Α/Α 2, 5, 7, 10, 16, 19, 21, 24, 32, 34, 37, 40, 41, 47, 48 

τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν ως άνω από την απ. Γενικού Γραμματέα 
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Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.51588 της 

10/15.9.2020 «2η Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 απόφασης «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β’ 2881), όπως έχει 

τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ6α/ Γ.Π.47683/30.07.2020 όμοια απόφαση 

(Β’ 3235)» (Β΄ 3944). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά 

τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφαση (Β’ 2881), όπως 

ισχύει, παραμένει ως έχει.» 

Τα ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν, εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της υπ΄ αρ. Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 

2049).  

Η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του τρέχοντος 

έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχετική προκήρυξη του 

Υπουργείου Υγείας.  

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους 

ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΑΛ συναφών 

ειδικοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών, 

δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι, καθώς και οι απόφοιτοι 

συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.  

Τα ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις σπουδαστών και 

εκπαιδευτών από 24 Αυγούστου 2020 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2020. 

Στο ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, στον Α/Α: 27 και στο 

ΔΙΕΚ: Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, η μέσα σε «» ειδικότητα 3 τροποποιήθηκε ως άνω από την 

περ. Α της απ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.47683 της 30.7/4.8.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ 

αρ. Γ6α/ Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφασης με θέμα “Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021” (Β΄ 

2881)» (Β΄ 3235). Με την δε περ. Β ιδίας  άνω απ. ορίστηκε ότι : «Τα ΔΙΕΚ θα 

μπορούν να εγγράψουν καταρτιζόμενους Α΄ εξαμήνου κατά το εαρινό εξάμηνο, 

εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, αφού προηγουμένως επανεξετασθούν και 

επανεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία τους. Κατά τα 

λοιπά η υπ΄ αρ. Γ6α/Γ.Π.38396 /10.07.2020 απόφαση (ΑΔΑ: 65Ψ2465ΦΥΟ-

ΧΩ5) (Β΄ 2881) παραμένει ως έχει». 

 

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

 

537. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4706 της 16/17.7.2020 «Εταιρική διακυβέρνηση 

ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 136) 
 

... 

Άρθρο 82 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcIMS47Lbu29PcNFR3R3aSQ8Brr2WAuG7O978kqvpYpR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fUk2syUkD2YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRJO_UW3_xTXXqIc6N8sf1e_gCQJi-TmhSAOx4El8oPk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQRbm0BDGCvGZ03os5Wenh5f35zzEtu2HbRxTOVPXxvM


317 
 

Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 

1. α) Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται παρ. 44 και 

45 ως εξής:  

«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών 

οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, 

πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η 

προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Α 1156/2020 απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από 

τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.  

45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού 

έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και 

η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) 

επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις 

φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις 

οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 

2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε 

επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση 

καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο 

συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών 

έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»  

β) Οι διατάξεις της περ. Α΄ ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος.  

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  

«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός 

του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 

2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.». 

 

... 

Άρθρο 86 

Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων 

1. Οι δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι διενεργούνται στο πλαίσιο της 

ειδικής εκκαθάρισης των δημοσίων επιχειρήσεων, που διέπονται από το άρθρο 14Α 

του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 11 του 
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άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Η εξαίρεση της παρούσας ανατρέχει στον 

χρόνο θέσης σε ισχύ της παρ. 11 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020. 

2. Για τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 14Α του ν. 

3429/2005, που αναβλήθηκαν για πρώτη φορά από τις 13.3.2020 έως και τις 

31.5.2020, λόγω του κινδύνου διασποράς του COVID19, η προθεσμία των είκοσι 

πέντε (25) ημερών, που προβλέπεται στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14Α του ν. 

3429/2005 δεν εφαρμόζεται και πάντως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2020.  

3. Η παρ. 2 καταλαμβάνει και τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του 

άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, που διενεργήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του 

παρόντος. 

 

... 

Άρθρο 90 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα 

από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

1. Μέχρι την 31η.10.2020 επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του 

χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για 

απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα τις προϋποθέσεις της 

επόμενης παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.  

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής:  

α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνεται 

υπόψη και εξασφαλίζεται ιδίως:  

αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας,  

αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, 

αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με 

αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ΄ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 

ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621),  

αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,  

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτήρια, χώρους στάθμευσης 

παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων,  

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

β) Ο συνολικός αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που θα αναπτυχθούν στον 

επεκτεινόμενο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει τον διπλάσιο συνολικό αριθμό 

τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπεται στην υφιστάμενη απόφαση παραχώρησης.  
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γ) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

40381/27.6.2020 (Β΄ 2601) κοινής υπουργικής απόφασης.  

δ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρου.  

ε) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου 

χώρου.  

στ) Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών 

σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.  

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η 

οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της 

περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική 

έκθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών των φορέων, ή ελλείψει αυτών από 

τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών ή τεχνικής έκθεσης του φορέα 

για τους τουριστικούς λιμένες, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών 

Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς 

αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας, είτε για το σύνολο της 

ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την 

προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / 

στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι 

δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών 

διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 

τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.  

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 

2932/2001 (Α΄ 145) από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα και γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, 

συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης 

προς τις κείμενες διατάξεις.  

γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως και την 

31η.10.2020 και εφαρμόζουν τις Τεχνικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την υπ΄ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Β΄ 2448).  

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται με αίτηση του 

ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης 

απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του 

παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.  

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου ο 

οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα τιμωρείται κατά τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).  

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η 6.2020. 
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----------.---------- 

 

538. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aριθμ. 141848 της 

1/17.7.2020 «Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής 

απογευματινής εργασίας, νυχτερινές κατά τις καθημερινές ώρες, Κυριακές, 

εξαιρέσιμες και νυχτερινές, 3 (τριών) υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκ των οποίων 2 (δύο) 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), από τον Ιούλιο έως και τον 

Δεκέμβριο, κατά το έτος 2020» (Β΄ 2885) 
 

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

 

539. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 

120625/2011 της 24.6/17.7.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το Β΄ εξάμηνο 2020» (Β΄ 

2902) 
 

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

 

540. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 70της 28.5/17.7.2020 

«Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας» (Β΄ 2911) 
 

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

 

541. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 

782/181320 της 6/17.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του κατ΄ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 

15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής 

(ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της 

προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β΄ 

1549)”» (Β΄ 2936)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8iFXlrXJzmBkM6sfM6l_ngNWzXEItA3YzoJhdhgQge
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8icMgJ4nZIITnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcFbOum7eNj6TCTfjHBVfDv00f0tpdNKKLvuS1GiXuPu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8icMgJ4nZIITnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcFbOum7eNj6TCTfjHBVfDv00f0tpdNKKLvuS1GiXuPu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dd-Fiw3vIGYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxtmjawcGyn0OFsEIGpIBg_-pZfrgyngDrOaEBieFhj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-EeHcwhahAsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYqc6fhpSLH54_4U1aiVnqKGuNGDHdV9ffesvU8neXfy
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α) Της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 

στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 

αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).  

β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

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

διατάξεις» (Α΄143).  

γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

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

δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης 

Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο 

Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 200), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

ε) των υποπαραγράφων Β2-Β11 του ν.  4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).  

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98).  

2. Τους κανονισμούς:  

α) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 

1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671),  

β) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης 

Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

υπ΄ αρ. 555/2008 της Επιτροπής» (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1),  

γ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

στήριξης του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23),  

δ) (EE) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 

814/2000, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου (EE L 

347 της 20.12.2013, σ. 549), 
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ε) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε 

αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 

193 της 1.7.2014, σ. 1),  

στ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 

2020, για τη θέσπιση μέτρου έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή παρέκκλισης από το 

άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στο 

μέτρο προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα (EE L 27 της 31.1.2020, σ. 20),  

ζ) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/419 της Επιτροπής της 30ής 

Ιανουαρίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/1149 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 84 της 20.3.2020, σ. 1),  

η) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 

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

υπ΄ αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ΄ αρ. 180/2014, (ΕΕ) υπ΄ αρ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, 

(ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 

όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 119 της 

17.4.2020, σ. 3).  

3. Το ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου 

Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

7. Την υπ΄ αρ. 243/14.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).  

8. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 - 

2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.  

9. Το υπ΄ αρ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠ.Α.Α. και 

Τ.».  

10. Την υπ΄ αρ. 712/138638/28.05.2020 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περίπτ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143).  

11. Την υπ΄ αρ. ΚΜΚΕ 00347 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 21.11.2018 Γνωμοδότηση της 

Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.  
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 

επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του 

προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ οικονομικών 

ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 

491/62337/27.03.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1549), όπως ισχύει, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφασης (Β΄1549). 

Η υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

1. Στο άρθρο 2 μετά την παρ. κ΄ προστίθενται παρ. λ΄ και μ΄ ως εξής:  

«λ) «Συνέργεια»: είναι η συνεργασία κατηγοριών δικαιούχων του άρθρου 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 για την υποβολή κοινής αίτησης 

στήριξης προγράμματος προώθησης. Με ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο για το 

γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, ορίζεται ο εκπρόσωπος που είναι 

υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής 

των συμβαλλομένων στις δαπάνες του προγράμματος.  

μ) «Ευρήματα»: διαφορές μεταξύ των δράσεων/ενεργειών ή άλλων πληροφοριών 

που περιλαμβάνονται στην σύμβαση του δικαιούχου με το ΥΠΑΑΤ ή στα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά με την αίτηση πληρωμής και της πραγματικής 

κατάστασης που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης/ ελέγχου, 

χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική γνωστοποίηση.».  

2. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«β) την έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων για την έγκριση ή την απόρριψη 

αίτησης στήριξης ή ένστασης από τις επιτροπές των παρ. 2 και 9 του άρθρου 16, 

αντίστοιχα, και για τους λόγους απόρριψης αυτών,».  

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 12 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:  

«4. Για τις αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται και εγκρίνονται και για τις οποίες 

συνάπτεται η σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 18, από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/132 και μέσα σε δώδεκα (12) μήνες 

από την ημερομηνία αυτή, η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις προώθησης οίνων σε 

τρίτες χώρες αποτελεί το 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Για τις αιτήσεις αυτές στις 

περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η ιδία συμμετοχή αποτελεί το 40% της 

επιλέξιμης δαπάνης και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου η ιδία 

συμμετοχή αποτελεί το 10% της επιλέξιμης δαπάνης.». 

4. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης υποβάλλονται στη Διεύθυνση 

Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, μετά από πρόσκλησή της, έως την 25η Μαΐου 

κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I του άρθρου 26.»  

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Για τους αιτούντες των παρ. γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και λ΄ του άρθρου 2, το ποσοστό αυτό 

δύναται να αφορά στον κύκλο εργασιών των μελών τους ή των μελών των μελών 

τους.»  

γ) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Αν το πρόγραμμα αφορά σε προώθηση οίνων συγκεκριμένης οριοθετημένης 

περιοχής ΠΟΠ/ ΠΓΕ (δηλαδή προβάλλεται μόνο η ποιότητα, η φήμη ή άλλα 

χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ), ο αιτών προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις 

των υπολοίπων παραγωγών της συγκεκριμένης οριοθετημένης περιοχής ΠΟΠ/ΠΓΕ οι 

οποίοι παράγουν τουλάχιστον το 60% της υπολειπόμενης ποσότητας της 

συγκεκριμένης ζώνης, ότι δεν συμμετέχουν στο αίτημα αυτό και ότι δεν θα 

υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα στήριξης για το ίδιο προϊόν στην ίδια τρίτη χώρα.»  

δ) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ) νέο ιδιωτικό συμφωνητικό ή τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος, των 

προσωρινών ή μόνιμων ενώσεων δύο ή περισσότερων παραγωγών ή των συνεργειών, 

σύμφωνα με την περίπτ. ιβ΄της παρ. 1, το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα της 

παράτασης,»  

ε) Μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:  

«4. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντα.».  

5. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«8. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, μετά από 

εισήγηση της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, εγκρίνονται ή 

απορρίπτονται οι αιτήσεις στήριξης ή παράτασης των προγραμμάτων. Η απόφαση 

έγκρισης εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

διαβίβασης του πρακτικού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και αφορά στο χρονικό 

διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 4 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1149 ή στο άρθρο 2 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/419 

εφόσον δικαιολογείται λόγω των επιπτώσεων της δράσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. 

Η απόφαση απόρριψης εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία διαβίβασης του πρακτικού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»  

β) Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:  

«9. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης κοινοποιείται στους αιτούντες, οι οποίοι 

έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Για την εξέταση των 

ενστάσεων συνιστάται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:  

α) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως 

πρόεδρο,  

β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών 

Σχέσεων ως μέλος και  

γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος.  

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τα οποία είναι διαφορετικά από 

αυτά της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις εντός δέκα (10) 
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εργάσιμων ημερών και συντάσσει πρακτικό το οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση 

Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία διαβίβασης του πρακτικού του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται 

απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων επί των ενστάσεων, 

η οποία κοινοποιείται στους ενιστάμενους.»  

γ) Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«12. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της απόρριψης της 

έγκρισης της παρ. 11. Η ένσταση κατατίθεται στην Διεύθυνση Προώθησης 

Γεωργικών Προϊόντων και εξετάζεται από την επιτροπή της παρ. 9. Η επιτροπή 

εξετάζει την ένσταση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί το 

αποτέλεσμα της εξέτασης στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, η 

οποία το γνωστοποιεί στον δικαιούχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η 

απόφαση της επιτροπής θεωρείται αμετάκλητη».  

6. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Αν δικαιούχος συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης για την εφαρμογή του 

προγράμματος προώθησης, συνάπτει σύμβαση μαζί του, αντίγραφο της οποίας 

αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, πριν την υπογραφή 

της σύμβασης της παρ. 1. Αν ο δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιεί διεθνείς 

διαγωνισμούς για την επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης το χρονικό διάστημα του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1, 

ο δικαιούχος διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης με τον οργανισμό εκτέλεσης και 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύμβαση δικαιούχου-οργανισμού εκτέλεσης προβλέπονται 

ρητά ποινικές ρήτρες, για την περίπτωση αθέτησης των όρων της καθώς και η 

υποχρέωση εκ μέρους του οργανισμού εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους 

που υπόκειται και ο δικαιούχος. Αν ο οργανισμός εκτέλεσης χρησιμοποιήσει 

υπεργολάβους για την εκτέλεση δράσεων που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του 

οργανισμού και του δικαιούχου, συνάπτει σύμβαση μαζί τους, αντίγραφο της οποίας 

αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Στη σύμβαση 

αυτή προβλέπεται η υποχρέωση εκ μέρους του υπεργολάβου να υπόκειται στους 

ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο οργανισμός εκτέλεσης. Οι ξενόγλωσσες 

συμβάσεις φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (Apostille) κατά 

περίπτωση και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.» 

β) Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης 

(Apostille) κατά περίπτωση και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.».  

γ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος 

προώθησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του 

δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η Αυγούστου κάθε έτους. 

Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Για 

τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 

με βάση τις υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 1015/157203/27.06.2019 

προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, ως ημερομηνία λήξης των δράσεων για το πρώτο έτος 
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εφαρμογής τους ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η εμπρόθεσμη 

υλοποίηση των δράσεων αποδεικνύεται από τις ημερομηνίες έκδοσης των σχετικών 

τιμολογίων.».  

7. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και 

εγκρίθηκαν με βάση τις υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 

1015/157203/27.06.2019 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, οι αιτήσεις πληρωμής για το 

πρώτο έτος εφαρμογής τους υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 7 

Οκτωβρίου 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.»  

β) Στην παρ. 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:  

«Η αίτηση θεωρείται πλήρης όταν συνοδεύεται από εξοφλημένα τιμολόγια που 

αιτιολογούν τις πραγματικές δαπάνες και το αιτούμενο ποσό προς ενίσχυση.»  

γ) Η περίπτ. β΄ της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«β) Η έγκριση της παρ. 11 του άρθρου 16 να έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 

αργότερο έως 5 Οκτωβρίου κάθε έτους. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων 

προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ΄ αρ. 

794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 1015/157203/27.06.2019 προσκλήσεις του 

ΥΠΑΑΤ, η έγκριση της παρ. 11 του άρθρου 16, για το πρώτο έτος εφαρμογής τους, 

να έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 9 Οκτωβρίου 2020. Καμία 

πληρωμή δεν πραγματοποιείται χωρίς την ανωτέρω έγκριση.».  

8. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. δ του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:  

«δ) υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 ετήσια 

αναλυτική έκθεση /οικονομική συγκεντρωτική κατάσταση, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το εν λόγω έτος 

υλοποίησης του προγράμματος, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων. Η ετήσια έκθεση και η οικονομική 

συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του 

παραρτήματος V του άρθρου 26, συνοδεύονται από το υλικό φυσικού αντικειμένου 

που πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες δράσεις και το φύλλο ελέγχου φυσικού 

αντικειμένου του υποδείγματος 6(α) του ίδιου παραρτήματος. Για τις αιτήσεις 

στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις 

υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 1015/157203/27.06.2019 προσκλήσεις 

του ΥΠΑΑΤ, η υποβολή των ανωτέρω, για το πρώτο έτος εφαρμογής τους, 

πραγματοποιείται έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων 

κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.».  

9. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:  

«4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, οι δικαιούχοι μιας εγκριθείσας δράσης 

μπορούν να υποβάλλουν, μέσω κοινοποίησης προς την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του 

άρθρου 3, αλλαγές στην αγορά προορισμού της εν λόγω δράσης, ακόμη και αν η 

αλλαγή αυτή τροποποιεί τον αρχικό στόχο της δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/419. Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν 

προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Η κοινοποίηση υποβάλλεται από τους 
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δικαιούχους τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο 

εκτέλεσης της δράσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις 

αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με 

βάση τις υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 1015/157203/27.06.2019 

προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ.».  

10. Το άρθρο 24 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Οι διοικητικοί έλεγχοι της ετήσιας έκθεσης και του υλικού φυσικού 

αντικειμένου που πιστοποιούν τις υλοποιηθείσες δράσεις, διενεργούνται από τη 

Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, είναι καθολικοί σε όλα τα 

εγκεκριμένα προγράμματα προώθησης και επαληθεύουν την υλοποίηση των δράσεων 

σύμφωνα με τη σύμβαση του άρθρου 18. Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών 

Προϊόντων καταγράφει τις επαληθεύσεις που διενεργεί όσον αφορά την υλοποίηση 

των δράσεων, συμπληρώνοντας το υπόδειγμα 6(β) του παραρτήματος V του άρθρου 

26. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ των πληροφοριών της 

ετήσιας έκθεσης και του υλικού φυσικού αντικειμένου με την ανωτέρω σύμβαση και 

το χρονοδιάγραμμα, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική γνωστοποίηση, δύναται να 

ζητήσει διευκρινήσεις.»  

β) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«6. Η επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων πραγματοποιείται με επιτόπια 

επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της δράσης και αφορά στην ορθή εκτέλεση των 

δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του 

δικαιούχου.  

Διενεργείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή από εκπροσώπους του κατά 

περίπτωση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του 

Υπουργείου Εξωτερικών για τις περιπτώσεις δράσεων σε τρίτη χώρα. Οι δικαιούχοι 

ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της δράσης ή των υποκείμενων αυτής 

ενεργειών, για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν, όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα. Για τις περιπτώσεις δράσεων 

που πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα ο δικαιούχος ενημερώνει συγχρόνως και τα 

κατά περίπτωση Γραφεία ΟΕΥ αποστέλλοντας αναλυτική περιγραφή 

δράσης/ενεργειών σύμφωνα με την σύμβαση του με το ΥΠΑΑΤ. Η επιτόπια 

επίσκεψη πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 20% των 

εγκεκριμένων προγραμμάτων και σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των 

εκδηλώσεων ανά χώρα-στόχο και ανά έτος εγκεκριμένου προγράμματος. Σε 

περίπτωση προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό 

εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε 

τουλάχιστον 20 εκδηλώσεις. Σε περίπτωση προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό 

εκδηλώσεων μικρότερο από 20 εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, 

διενεργείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των εκδηλώσεων. Μετά την επιτόπια 

επίσκεψη συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος VI του 

άρθρου 26, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. 

Σε περίπτωση ευρημάτων, η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων 

ενημερώνει τον δικαιούχο δίνοντας του τη δυνατότητα να διατυπώσει τυχόν 

παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις.  
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Για το οικονομικό έτος 2019- 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας 

που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η επιτόπια 

επίσκεψη πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 5% του συνόλου των 

εκδηλώσεων ανά χώρα-στόχο εγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση 

προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό 

εκδηλώσεις ανά χώρα-στόχο, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε τουλάχιστον 5 

εκδηλώσεις. Σε περίπτωση προγραμμάτων με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων 

μικρότερο από 5 εκδηλώσεις ανά χώρα-στόχο, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη στο 

σύνολο των εκδηλώσεων.»  

γ) Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Για το οικονομικό έτος 2019-2020 οι επιτόπιοι έλεγχοι αντικαθίστανται από 

περαιτέρω διοικητικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/532, με τη χρήση όλων των πρόσφορων 

ηλεκτρονικών μέσων όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα 

αρχεία.».  

11. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 25 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:  

«8. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ΄ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, σε περίπτωση που μια αλλαγή στην αγορά προορισμού 

ήδη εγκριθείσας δράσης έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 23 της παρούσας και το άρθρο 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(ΕΕ) 2020/419, καταβάλλεται στήριξη για τις επιμέρους ενέργειες που έχουν ήδη 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, εφόσον οι εν λόγω ενέργειες έχουν 

υλοποιηθεί πλήρως και υποβληθεί σε διοικητικούς και, κατά περίπτωση, σε 

επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού. Το προηγούμενο 

εδάφιο εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που 

υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 

1015/157203/27.06.2019 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ.».  

12. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Ο κατάλογος καταγραφής του συνόλου των παραρτημάτων που περιλαμβάνεται 

στην παρ. 1, πριν το παράρτημα Ι, διαγράφεται.  

β) Τα υποδείγματα 5 και 6 του παραρτήματος I αντικαθίστανται ως εξής: 

 

(Ακολουθούν Υποδείγματα) 

 

γ) Το τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:  

«ΤΜΗΜΑ 1  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1. Οι αιτούντες για ένταξη στο μέτρο προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, 

επιλέγουν οργανισμούς εκτέλεσης για την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου των 

προγραμμάτων τους, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-ωφέλειας. 

Κατά την επιλογή λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να 

διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμματος 

προώθησης για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, 

οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων 
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(«σύγκρουση συμφερόντων») και διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των 

οικονομικών φορέων.  

2. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου, κατά την έννοια 

της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), επιλέγει οργανισμό 

εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του νόμου αυτού.  

3. Η επιλογή των οργανισμών εκτέλεσης πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, 

μετά από διαγωνισμό που διεξάγεται από τον αιτούντα. Στο τεύχος διαγωνισμού 

πρέπει να αναφέρεται εάν το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη 

τιμή) ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας- τιμής.  

4. Ο αιτών διαβιβάζει το τεύχος διαγωνισμού για την επιλογή των οργανισμών 

εκτέλεσης τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τη δημοσίευση της 

διακήρυξης, στη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ. η οποία 

στη συνέχεια σε συνεργασία με τη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 

Υποδομών ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας καθώς και των διατάξεων της παρούσας απόφασης.  

5. Επιπλέον γνωστοποιεί στη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από τον αιτούντα, ως υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτείται βάσει των 

γενικών αρχών της διαφάνειας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.  

6. Η διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Περίληψη της διακήρυξης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργοδότη, σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορίας, στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(www. minagric.gr), στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της 

έδρας του Εργοδότη και της Αθήνας καθώς επίσης και στην επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η επιλογή των οργανισμών εκτέλεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα 

αξιολόγησης που περιγράφεται στο Τμήμα 2 του παρόντος Παραρτήματος, τηρώντας 

αυστηρά τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης.  

8. Σε εφαρμογή των ανωτέρω γενικών αρχών της διαφάνειας, αμεροληψίας και ίσης 

μεταχείρισης των υποψηφίων, ο αιτών υποχρεούται να προβλέπει διαδικασία 

υποβολής ενστάσεων κατά των πράξεών του καθώς και εξέτασης αυτών.  

9. Ο αιτών γνωστοποιεί στη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, τα 

ακόλουθα:  

α) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εργοδότη (Έγγραφη ενημέρωση προς τη 

Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη σχετική ανάρτηση 

με συνημμένο αντίγραφο της ιστοσελίδας)  

β) Τα φύλλα των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας όπου δημοσιεύθηκε η 

περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού και την ανακοίνωση στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο της έδρας του Εργοδότη και της Αθήνας  

γ) Την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Έγγραφη ενημέρωση προς τη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων 

του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη σχετική ανάρτηση με συνημμένο αντίγραφο της ιστοσελίδας)  
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δ) Την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περίληψη της 

διακήρυξης  

ε) Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής των οργανισμών εκτέλεσης και 

πρακτικά εξέτασης ενστάσεων  

στ) Τυχόν ενστάσεις ή υπομνήματα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής 

των οργανισμών εκτέλεσης.  

10. Οι Διευθύνσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και Προμηθειών, 

Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. ως αρμόδιες αρχές, προβαίνουν 

σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του οργανισμού εκτέλεσης από τον 

αιτούντα και εκδίδουν σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρόντος 

τμήματος. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων δίνει τη 

σχετική έγκριση και ο αιτών προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με τον οργανισμό 

εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η διαδικασία επιλογής οργανισμού 

εκτέλεσης, ο αιτών οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.  

11. Σε συνέχεια της έγκρισης της διαδικασίας επιλογής του οργανισμού εκτέλεσης, 

ο αιτών υπογράφει σύμβαση με τον οργανισμό εκτέλεσης η οποία αποστέλλεται και 

στη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.»  

δ) Στο τέλος του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ προστίθεται υπόδειγμα 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(Για τις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3)» ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα) 

 

ε) Το υπόδειγμα σύμβασης του παραρτήματος IV αντικαθίσταται ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα) 

 

στ) Το υπόδειγμα 6 του παραρτήματος V μετονομάζεται σε υπόδειγμα 6(α) 

«ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Για το δικαιούχο)»και 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα) 

 

ζ) Στο παράρτημα V μετά το υπόδειγμα 6(α) προστίθεται υπόδειγμα 6(β)»ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Για την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του 

άρθρου 3)» ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα) 

 

Άρθρο 2 
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Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’΄ αρ. 

491/62337/27.3.2019 απόφασης, για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης 

προγραμμάτων προώθησης, παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει την τριακοστή 

ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 

957/225441 της 13.8/7.9.2020 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της 

προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2020» (Β΄ 3714) ορίστηκε ότι: 

«Ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 

491/62337/27.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, για την υποβολή των 

αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, όπως η 

προθεσμία αυτή παρατάθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

782/181320/6.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2936), 

παρατείνεται έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.  

2. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και 

εγκρίθηκαν με βάση τις υπ΄ αρ. 794/114946/21.05.2019 και υπ΄ αρ. 

1015/157203/27.06.2019 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, υπογράφονται μεταξύ του 

ΥΠΑΑΤ και των δικαιούχων συμβάσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα της περ. ε΄ της 

παρ. 12 του άρθρου 1 της παρούσας. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 18 της υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφασης παρατείνεται από τη λήξη 

της και λήγει την τριακοστή ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

542. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 50367/13226 της 3/20.7.2020 «Έγκριση υπερωριακής 

απασχόλησης των υπαλλήλων των Τμημάτων Μητρώου Αρρένων και του 

Τμήματος Αεροϋγειονομείου Αθηνών της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄ 

εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020» (Β΄ 2987) 
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_h6wwjeLrLZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfUHUzCFZwjrcS6GthQF0GojJxo0rLBs0t58wu93mPWg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z3KynwC3ixH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbM0WNoqw7FxcjEdvYveUcDZ2mpWthyNs9IoT5KpFkvi
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543. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 50220/13189 της 3/20.7.2020 «Έγκριση υπερωριακής 

απασχόλησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄ εξάμηνο του έτους 2020 και έως 

31/12/2020» (Β΄ 2987) 

 

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

 

544. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 

42999 της 9/20.7.2020 «Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη της εταιρίας 

«EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP» και του Δήμου Αθηναίων, για την 

κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού COVID-

19 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”» 

(Β΄ 2999)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση 

Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως αυτή προστέθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 1050/20.03.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄ 248)» (Β΄ 942).  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

5. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» 

(Α΄ 180).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» 

(Α΄ 181).  

8. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/31 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

9. Την από 13.04.2020 επιστολή του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».  

10. Την περ.  κα΄ της παρ.  1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z3KynwC3ixH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbM0WNoqw7FxcjEdvYveUcDZ2mpWthyNs9IoT5KpFkvi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL863onwxewgRNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteKREHzsxV2ws8WGv9LEIpptb3D0k69jYQVqYY3Wbu5A
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11. Το υπ΄ αρ. 106913/19.05.2020 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.  

12. Την υπ΄ αρ. 593/18.05.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αθηναίων.  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

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

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

εγκρίνουμε:  

 

Τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», με 

την υποστήριξη της εταιρίας «EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP», και του 

Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

«Υιοθέτησε την πόλη σου». Η εν λόγω σύμβαση αφορά στη δωρεά επτά (7) 

ηλεκτρικών αυτοκινούμενων σκουπών πεζού χειριστή, αξίας δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ 

(17.000,00) € εκάστη. 

 

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

 

545. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 

οικ. 21221/2020 της 14/20.7.2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και 

των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του 

ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων 

κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014» (Β΄ 3007)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80),  

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 (Π.Ν.Π. (Α΄ 55), όπως 

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

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με 

την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),  

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),  

στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),  

ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtayUP-lnPKsfcPfTv0ipGJ-Zzi-8gw3T2WdE1mLPyjd0
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η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 149), όπως ισχύει.  

2. Της υπ΄ αρ. 14119/4-5-2020 (Β΄ 1654) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης 

και Ασύλου «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και 

μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του 

π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 

8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 

25 του ν. 4251/2014».  

3. Την αναγκαιότητα παράτασης της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των 

βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, που έχουν 

χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2020 για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και 

χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, λόγω της πραγματικής 

κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας της νόσου 

COVID-19 και των μέτρων που ελήφθησαν και εξακολουθούν να λαμβάνονται για 

την αντιμετώπιση της εξάπλωσής της και την προστασία της δημόσιας υγείας και 

αποσκοπούν τόσο στην εύρυθμη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των 

Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης όσο και στη διαφύλαξη και προστασία 

των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική 

επικράτεια.  

4. Την υπ΄ αρ. 7385/14.7.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με 

την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την 

ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 

Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που 

είναι κάτοχος του σχετικού τίτλου διαμονής, διαμένει νόμιμα στην ελληνική 

επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής 

που κατέχει. Η έναρξη ισχύος των τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση 

των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την ημερομηνία 

λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω 

οριστικών τίτλων διαμονής, δύναται να κατατίθενται σε όλο το χρονικό διάστημα της 

παράτασης αυτών, στο πλαίσιο της λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας των 

αρμόδιων υπηρεσιών ή κατά προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει αναγκαίος προς τούτο 

λόγος.  
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2. Η ισχύς των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται σε εφαρμογή των 

άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίες έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την 

ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασής τους. Κατά το διάστημα 

ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος 

βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, ως ανωτέρω, διαμένει νόμιμα στην ελληνική 

επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής, τη 

χορήγηση του οποίου έχει αιτηθεί ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο 

διαμονής που κατείχε, στην περίπτωση αιτήματος ανανέωσης αυτού. 

 

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

 

546. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164 της 20/20.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3009) 

Η παρούσα υ.α., που είχε τροποποιηθεί 

-από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695 της 22/22.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19” (Β΄ 3009)» (Β΄ 3050), 

-από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

48998 της 1/1.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/ 

20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και 

Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων 

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

19” (B΄ 3009)» (Β΄ 3166), 

-από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 49625 της 4/4.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID 19” (Β΄ 3009)» (Β΄ 3247), 

-από την απ. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 50174 της 6/6.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3009)» (Β΄ 3301), 

-καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

50676/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nwC_OY6DHdRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdsrf01PQO05iz6LsNyoeB7CjeI0YKBohR4OSWjll56j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DrfpbbFUTyvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc7KH3uUgqdc3mw90gyAphX7D0rNjmCl0A8UVu4OmObS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYxcSILBVtzAnI9m4zWgCZ2fxZNtZbyogs0wv_5iTfRi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ohv0D7TaH5v3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQPf35X_61l_Z1pz2U4cXItqPl-h8EVNkFaa_ltUquWo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aDmsx69Nh3ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9lx_850tqFXyWwYLTZbQG2kMJAj-HVYJEwYtZjq08u
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συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 3346), κατωτ. αριθ. 601. Με το δε τρίτο εδ. της παρ. 4 ιδίου άνω άρθρου 

δεύτερου ορίστηκε ότι: «Για την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020 και με την 

επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, διατηρείται σε ισχύ η υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας» . 

 

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

 

547. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4708 της 21/21.7.2020 «Κέντρο Πολιτισμού και 

Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 140) 

 

... 

«Άρθρο 16 

Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων 

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων, μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που 

διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και 

ακροάματα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα 

παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 31.12.2020 και 

ακυρώθηκαν ή ανα-βλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:  

α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να 

επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο 

εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο 

διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, 

ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις 31.12.2021 για την παρακολούθηση 

εκδηλώσεων της παρ. 1.  

β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο 

διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο 

πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των 

εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου και αντί της επιστροφής του αντιτίμου 

του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό 

σημείωμα που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της 

αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 

31.12.2021. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για τη νέα 

ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον επίσημο 

ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς 

και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.  

γ. Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης 

υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον 

πελάτη στον διοργανωτή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του 

πιστωτικού σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89Kv1psDWBs8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSrtccrovs-Cw6BZ-ghSMkaOAhndaQstGPxlr8IMvaMi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU
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δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό 

ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 2.2.2022.  

2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η 

οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν 

προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους 

όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς φέρει το 

βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη, της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων 

των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών». 

Το πρώτο εδ. και οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν και το 

άρθρο 16 διαμορφώθηκε στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 70 του ν. 

4761/2020 (Α’ 248), κατωτ. αριθ. 970. 

 

... 

Άρθρο 19 

Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων 

Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής:  

«1. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, 

διατηρητέων και μη, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σε 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται αύξηση του καταβαλλόμενου, κατά 

τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, μισθώματος έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021.». 

 

... 

«Άρθρο 26 

Παράταση συμβάσεων ΕΟΔΥ 

Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι 

συμβάσεις έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ΄ 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

και των οποίων η διάρκεια λήγει από 1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για 

τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση 

όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, έργου ή παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω 

συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται 

ως νόμιμες». 

Το άρθρο 26 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο έκτο της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597. 

 

«Άρθρο 27 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
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Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών αρχειoθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που λήγουν εντός 

του μηνός Ιουλίου 2020 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται με απόφασή του να παρατείνει εκ νέου την ισχύ 

των ανωτέρω συμβάσεων έως και την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής 

διαδικασίας για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

28.2.2021. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων 

από 1.7.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, 

εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

Στο άρθρο 27 τροποποιήθηκε η προθεσμία του δεύτερου εδ. και το άρθρο 

αναδιαμορφώθηκε ως άνω από το άρθρο τέταρτο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), 

κατωτ. αριθ. 1096. 

 

«Άρθρο 28 

Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 

1. Για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας, δύναται να μετακινείται για χρονικό διάστημα ενός (1) 

μηνός με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες, υγειονομικό προσωπικό 

των νοσοκομείων και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών 

προστασίας δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση και ιχνηλάτηση 

θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την επείγουσα ανάγκη 

αντιμετώπισης και διασφάλισης του περιορισμού της διασποράς της νόσου και 

διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), ως 

προς τη μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, και της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τα έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως τις 31.3.2021.» 

2. Το ως άνω προσωπικό αμείβεται από τον φορέα προέλευσής του. Σε αυτό 

εφαρμόζεται αναλόγως η περ. 3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176)».  

Το άρθρο 28 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 29 του ν. 4737/2020 (Α’ 

204), κατωτ. αριθ. 838.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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----------.---------- 

 

548. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. ΔΑΑΔ 34614 της 30.6/21.7.2020 «Έγκριση 

καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης πλέον τριάντα (30) υπαλλήλων της Κ.Υ. 

της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για το Β΄ εξάμηνο του 

έτους 2020» (Β΄ 3015) 

 

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

 

549. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 17750/Δ1.6094 της 

8.5/21.7.2020 «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής του/- ης 

Υπηρεσιακού/-ής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/-ήν διοικητικά όργανα» (Β΄ 3026)  

 

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

 

550. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. 136036 της 

26.6/21.7.2020 «Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, 

Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, για το 

προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ενός οδηγού της Π.Ε. Λάρισας» (Β΄ 3026) 

 

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

 

551. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020 της 21/21.7.2020 «Καθορισμός 

διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων 

πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με 

τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 3030) (Επανεκτύπωση) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 

προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.  

β) Των άρθρων 15 και 17 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄195).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8g3By2FX_lVQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcLMIIV9wxluUD3-mWLJ9pkG16VXW6RAfw_AIBb2kNVk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_GXM9SSu7KYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfBeH4Z9pncFLaZ7PwMKKFL_jOkYZq1sr9lUaSrTaymh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_GXM9SSu7KYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfBeH4Z9pncFLaZ7PwMKKFL_jOkYZq1sr9lUaSrTaymh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UTALmb-_QtnNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSF6ZQGSq63kAYqFmsoIOuFgCauGdVQaTeF04qG8wAPE
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γ) Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 

Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).  

δ) Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών 

του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57).  

ε) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 

(Α΄138).  

στ) Των παρ. 3, 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).  

ζ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

(Α΄ 134), όπως ισχύει.  

η) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).  

θ) Του άρθρου εικοστού ενάτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).  

ι) Του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης 

οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 133).  

ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ιγ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α΄85).  

ιδ) Του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 167), όπως ισχύει.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ.  

3. Την υπ΄ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).  

4. Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).  
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5. Την υπ΄ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

«Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).  

6. Την υπ΄ αρ. 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

«Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της 

Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας» (Β΄ 2171).  

7. Την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών για την παροχή διοικητικών 

υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων και τον περιορισμό του συνωστισμού στα ΚΕΠ.  

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης των πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων 

των νομικών προσώπων με υπαλλήλους των ΚΕΠ 

1. Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με 

την ονομασία «myKEPlive. gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους 

των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες 

διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  

2. Στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του 

νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, 

προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.  

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ 

η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την 

επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του 

άρθρου 6.  

3. Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει 

κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν 

υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, 

προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει 

στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των 

στοιχείων του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.  

 

Άρθρο 2 

Είσοδος πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στην 

ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη 

1. Ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται 

είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας 
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κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού 

συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

gov.gr.  

2. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο 

υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα 

εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του 

προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:  

α) το ονοματεπώνυμο  

β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

γ) ο αριθμός τηλεφώνου  

δ) η διεύθυνση επικοινωνίας ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6  

στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για 

κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική 

γλώσσα, χειλεανάγνωση)  

ζ) o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης 

μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες).  

3. Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό 

μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική 

διεύθυνση που δήλωσε κατά την παρ. 2.  

4. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρηθεί 

νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας ακολουθώντας τη 

διαδικασία της παρ. 2.  

5. Στο μήνυμα ενημέρωσης της παρ. 3 που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική 

ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη 

συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Κ.Ε.Π.  

6. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ 

νέου μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό 

μήνυμα του ραντεβού του.  

7. Την ώρα του ραντεβού ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που 

διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να 

συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.  

8. Σε απάντηση του αιτήματος που έχει καταθέσει ο πολίτης με αναπηρία στο υπό 

στοιχείο στ) της παρ. 2 δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από 

πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και τρίτο πρόσωπο.  

9. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω τηλεδιάσκεψης διατίθεται στην αρχική 

σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 3 

Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας 
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1. Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που 

αιτείται κράτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με 

ραντεβού με άλλο πολίτη.  

2. Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των πολιτών για τον ίδιο 

υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν 

αρχίσει μια επόμενη.  

3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του 

συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη 

διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση εργασίας.  

4. Το σύστημα παραμετροποιείται έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο 

λειτουργίας των Κ.Ε.Π.  

5. Στην πλατφόρμα έχουν ορισθεί ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τη Διεύθυνση 

Υπηρεσιών Μίας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε 

να έχουν συνολική εικόνα της χρήσης της πλατφόρμας και να μπορούν να 

πραγματοποιούν αλλαγές σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν 

μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία.  

Οι διαχειριστές έχουν εικόνα των συνολικών ραντεβού που κλείνονται από πολίτες 

μέσω της πλατφόρμας, αλλάζουν τους διαθέσιμους χρόνους των ραντεβού, 

προσθέτουν και αφαιρούν Κ.Ε.Π. που εξυπηρετούν τους πολίτες, προσαρμόζουν και 

διαφοροποιούν το ωράριο.  

 

Άρθρο 4 

Θεματικά πεδία υπηρεσιών 

1. «Διοικητική Πληροφόρηση - Διεκπεραίωση αίτησης»: Στο θεματικό αυτό πεδίο 

περιέχονται οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα 

έντυπά τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄138), οι 

οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία/υπογραφή του αιτούντος. Στην 

ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων 

διαδικασιών.  

2. «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται η 

ενημέρωση για αδειοδότηση της επιχείρησης, για την έναρξη επαγγελματικής 

δραστηριότητας και για τις διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. – 

Ε.Κ.Ε. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του 

ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος 

πίνακας των διαθεσίμων διαδικασιών.  

3. «Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται οι 

διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, 

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄138), οι οποίες δεν 

απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του αιτούντος. Στην ειδική πλατφόρμα 

υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών. Στο 

συγκεκριμένο πεδίο ο διαθέσιμος χρόνος τηλεδιάσκεψης είναι αυξημένος.  

4. «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας»: Στο θεματικό αυτό πεδίο παρέχονται 

δημοτικές υπηρεσίες των ενταγμένων Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του 

πολίτη με τηλεδιάσκεψη. Οι ενταγμένοι Δήμοι του προγράμματος καταγράφονται στο 
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Παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά Κ.Ε.Π. του Δήμου από τον οποίο αιτείται 

την υπηρεσία. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος 

πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών ανά Δήμο.  

 

Άρθρο 5 

Ένταξη δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα 

1. Για την υπαγωγή των Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης από τα Κ.Ε.Π. με 

τηλεδιάσκεψη απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται κατόπιν έγκρισης της 

υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

2. Για την ένταξη των υπηρεσιών του Δήμου που είναι διαθέσιμες στους πολίτες 

συμπληρώνεται έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που 

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η 

αίτηση ένταξης των υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύεται από την αίτηση υπαγωγής 

του Δήμου στο πρόγραμμα της παρ. 1. Για την ένταξη δήμων και δημοτικών 

υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα παρέχεται σχετικό εγχειρίδιο με τις απαιτούμενες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελέσει ο δήμος προκειμένου 

να υποβάλει τα απαραίτητα έντυπα αυτού του άρθρου.  

3. Στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής παρέχεται κατάλογος με τους δήμους που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα κατά τη δημοσίευση της παρούσης.  

 

Άρθρο 6 

Διενέργεια τηλεδιάσκεψης 

1. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία ο αιτών ενεργοποιεί το σύνδεσμο που έχει 

λάβει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου  

2. Ο αιτών πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης οφείλει να φέρει τα απαραίτητα 

στοιχεία ταυτοποίησής του, τα οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο υπάλληλος του 

Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν διαθέσιμα τα 

e-kep. 2. Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει 

σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που αιτείται την παροχή διοικητικών 

πληροφοριών ή τη διεκπεραίωση υπόθεσής του με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης 

που του επιδεικνύει ο αιτών, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου 

ταυτοποίησης, σύμφωνα με την υπ΄  αρ. 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφαση του 

Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 2171). Ο υπάλληλος ακολουθεί με βάση το αίτημα του 

πολίτη τη διοικητική διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 31 

του ν. 3013/2002 (Α΄ 102).  

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η τηλεδιάσκεψη δύναται να 

συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο.  

 

Άρθρο 7 
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Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας 

1. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης διενεργείται μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική 

Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και 

διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την 

καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας 

και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και 

από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» 

έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 

μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.  

3. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή 

αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την 

τηλεδιάσκεψη. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

552. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. οικ. 17285 της 

3/22.7.2020 «Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση 

με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και 

εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο του 2020, για τους υπαλλήλους της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 3036) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UTALmb-_QtkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta_lQDvH_YTI0EmaYagY55-XHP4Tc92grVmCRJgT0Uq1
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553. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Αριθμ. 214 της 23.6/22.7.2020 «Καθιέρωση ωρών υπερωριακής εργασίας 

πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων: ΠΕ Νηπιαγωγών, ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων,ΠΕ Διοικητικών και ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων) ΔΕ 

Διοικητικών και ΔΕ υπαλλήλου γραφείου ΙΔΑΧ και ΤΕ Μουσικού ΙΔΑΧ και για 

έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ για το Β΄εξάμηνο του 2020» (Β΄ 3036) 

 

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

 

554. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aριθμ. 10750 της 10/22.7.2020 

«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5001/19.03.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο 

“Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του 

στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού” (Β΄ 1023)» (Β΄ 3040)  
Έχοντας υπόψη:  

1. Τo άρθρο 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - 

αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15) και 

ιδίως την παρ. 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του 

ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).  

2. Το ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον 

τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).  

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).  

4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 

του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 

για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄16).  

5. Το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής...» (Α΄ 167).  

6. Τα άρθρα 24, 26, 66, 69Γ και την παρ.1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

7. Τα άρθρα 75-91 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, 

Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 

ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 

και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).  

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).  

9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UTALmb-_QtkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta_lQDvH_YTI0EmaYagY55-XHP4Tc92grVmCRJgT0Uq1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtftiPDc71UZcWq-d66STt9MKbhQiIi0ttdbsixIHaFzO
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10. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).  

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

12. Την υπ΄ αρ. 13984/22.9.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, 

Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β΄ 3017).  

13. Την υπ΄ αρ. 723/16-1-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του 

ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 

(ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Β΄ 121) όπως τροποποιήθηκε με τις 

υπ΄ αρ. 7975/9.5.2018 (Β΄ 1662) και 6513/2.4.2019 (Β΄ 1399) όμοιες αποφάσεις.  

14. Tην υπ΄ αρ. 23200/15-12-2017 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 

«Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 

ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων 

κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο Β΄ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Β΄ 

4545).  

15. Την υπ΄ αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).  

16. Την υπ΄ αρ. 5001/19.03.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας 

και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών 

των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 

1023).  

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την 8402/5-6-2020 εισηγητική έκθεση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Ι. Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5001/19.03.2018 απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός 

διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των 

σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Τουρισμού» (Β΄ 1023), ως ακολούθως:  

1. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και λόγω των έκτακτων συνθηκών που 

δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων σε 
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όλη την επικράτεια, η διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα μπορεί να είναι τουλάχιστον 

τετράμηνης διάρκειας».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου. 3Α της ενότητας Α του άρθρου 3, 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.α. Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν στη Σχολή στην 

οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο 

αρχίζει από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και δεν μπορεί να λήγει αργότερα από την 

λήξη της τασσόμενης από την οικεία αρχή προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της 

απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των παρ. 4-10 της ενότητας Β 

του άρθρου αυτού. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται 

από τις Σχολές».  

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 5001/19.03.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός 

διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των 

σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Τουρισμού» (Β΄ 1023).  

ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

555. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2242.10-4/ 45684/2020 της 15/22.7.2020 «Αποστολή τέκνων 

ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και 

περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2020» (Β΄ 3041)  
Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις:  

α) του άρθρου 1 του π.δ. 253/1991 «Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο 

Ναύτου ναυτικών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κέντρου και Επαρχιών» (Α΄ 95), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63) και ισχύει,  

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

γ) της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/ 2012 (Α΄ 41), όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 42 του ν. 4075/ 2012 «Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ... και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 89) και του άρθρου 47 και τις παρ. 2 και 11 του άρθρου 44 του ν. 

4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4150/2013 

«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

102),  

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α΄ 143),  

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcq4RtnitLhM2bIF5lh3n627tA2xwH2YzFMo_w-44kr6
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στ) του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» 

(Α΄ 177),  

ζ) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α΄ 150),  

η) του π.δ. 113/ 2010 (Α΄ 194) και του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» (Α΄ 145),  

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 

σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ... Μεταφορά Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 

(Α΄ 114),  

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου της υπ΄ αρ. 

5207/13/9.6.2020 Συνεδρίασης (Θέμα 1ο).  

3. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 4449-09/06/2020/9.6.2020 (ΑΔΑ: 6Γ8Θ469ΗΞΞ-ΡΟΡ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Οίκου Ναύτου 

(Ο.Ν.).  

4. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 2814.5/41045/2020/ αριθμ. Σχεδίου 2814.5.1/08/2020/1.7.2020 

εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

έως εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (176.000,00) στον ΚΑΕ 4612 του 

προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:  

 

1. Ο αριθμός των τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου, που αποστέλλονται σε 

ιδιωτικές κατασκηνώσεις περιοχής Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις 

περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας, καθορίζεται σε διακόσια εβδομήντα (270) για τη 

θερινή περίοδο έτους 2020, των τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ) συμπεριλαμβανομένων.  

2. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι τέσσερις (04) και το ανώτατο όριο παραμονής 

των τέκνων στις κατασκηνώσεις καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες, με δικαίωμα 

συμμετοχής σε μία (01) μόνο κατασκηνωτική περίοδο.  

3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, τα τέκνα που αποστέλλονται είναι ηλικίας επτά 

(07) έως και δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1.1.2006 έως 

31.12.2013.  

4. Τα τέκνα με αναπηρία (ΑμεΑ) αποστέλλονται ανεξαρτήτως ηλικίας τους πλέον 

των περιόδων της παρ. 2 σε κατασκηνώσεις που διαθέτουν την ανάλογη υποδομή και 

τη σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, με όριο παραμονής στις παραπάνω 

κατασκηνώσεις τις δέκα (10) ημέρες.  

5. Η δαπάνη κατ΄ άτομο - ύψος ημερησίου τροφείου για παιδιά ασφαλισμένων του 

Οίκου Ναύτου και παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου με ειδικές ανάγκες είναι 

ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών 

αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αποστέλλονται 
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αντιστοίχως σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 10 του ν. 

1276/1982, Α΄ 100).  

6. Για την επιλογή των ιδιωτικών κατασκηνώσεων με τις οποίες συνάπτει σύμβαση 

ο Οίκος Ναύτου να τηρηθεί η κείμενη περί σύναψης συμβάσεων - προμηθειών του 

Δημοσίου οικεία νομοθεσία.  

7. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι, το ανώτατο όριο παραμονής των τέκνων στις 

κατασκηνώσεις και τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα διαδικασίες δύνανται να 

τροποποιούνται με νεότερη απόφαση στο πλαίσιο διαχείρισης επιπτώσεων COVID-

19. 

 

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

 

556. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 10645 της 16/22.7.2020 «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 

σαράντα έξι (46) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το Β΄ εξάμηνο του 

έτους 2020 και έως 31/12/2020» (Β΄ 3045) 

 

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

 

557. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α1171 της 20/22.7.2020 «Εμπρόθεσμη υποβολή της “Δήλωσης 

Covid” του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 3048) 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), περί παροχής 

πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν,  

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 83) και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου 

αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης 

μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας,  

δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 86) και του άρθρου 3 του ν. 

4684/2020 (Α΄ 86), όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών 

και εξαρτημένων μελών-φοιτητών,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUnPQv3v3PVXxL0EajhpoZQWMA8ORlLemmvJtjlKEEV4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdxn9XsfcKdISpS3MwcbQ8IjcVSbAl5weHSJfXg4URtG
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ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

στ) της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238) όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 

2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

3. Την ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1139/2020 (Β΄ 2269) απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε..  

4. Την Α.1154/2020 (Β΄ 2482) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της 

προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 

3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».  

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της «Δήλωσης Covid».  

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

δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:  

 

1. Η «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της Α. 1162/2018 απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, 

μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.  

2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα και η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 11 της Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την 

περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της 

«Δήλωσης Covid».  

3. Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους 

μισθωτές διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η 

Σεπτεμβρίου 2020. 

 

----------.---------- 
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557Α. NOMOΣ υπ΄ αριθμ. 4710 της 23/23.7.2020 Προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις (Α΄ 142) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1:  Σκοπός 

Άρθρο 2:  Ορισμοί 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 3:  Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο 

Άρθρο 4:  Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών 

Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25
Α
 στον ν. 3982/2011 

Άρθρο 5:  Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε 

παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 6:  Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. – Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. 

Άρθρο 7:  Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις 

επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος – Τροποποίηση του 

άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. 

Άρθρο 8:  Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών 

ρύπων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. 

Άρθρο 9:  Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

– Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. 

Άρθρο 10:  Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 

αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της 

περιφέρειας Πελοποννήσου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXO1jSbWSYy_vYwB5yGgaLLpuuIUwMYeaoBNVy_wIjci


353 
 

Άρθρο 11:  Έναρξη ισχύος – Συμπλήρωση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 12:  Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο - Τροποποίηση του άρθρου 134Β 

του ν. 4001/2011 

Άρθρο 13:  Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης 

(Μ.Υ.Φ.Α.Η.) 

Άρθρο 14:  Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η. 

Άρθρο 15:  Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης 

Άρθρο 16:  Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Άρθρο 17:  Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ 

Άρθρο 18:  Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ 

οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο 

Άρθρο 19:  Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ 

Άρθρο 20:  Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις παρ. 2 έως 7 του άρθρου 8 της 

Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19
ης

 

Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L 153), όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156) 

Άρθρο 21:  Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 

και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844) 

Άρθρο 22:  Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια 

(παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844) 

Άρθρο 23:  Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που 

στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του 

άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844) 
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Άρθρο 24:  Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια 

(παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844) 

Άρθρο 25:  Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας – Τροποποίηση 

του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 26:  Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018 

Άρθρο 27:  Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

- Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ 

ΚΤΕΟ 

Άρθρο 28:  Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων - Τροποποίηση άρθρων 21 και 

28 του π.δ. 455/1976 

Άρθρο 29:  Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

υψηλής τάσης 

Άρθρο 30:  Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων υψηλής τάσης 

Άρθρο 31:  Τεχνικός έλεγχος Η/Ο 

Άρθρο 32:  Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 

2019/1161 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2009/33/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (L188) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33:  Αντικείμενο και στόχοι - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 

3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1161) 

Άρθρο 34:  Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3982/2011 (Α΄ 

143) (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 

Άρθρο 35:  Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) 

(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 

Άρθρο 36:  Εξαιρέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 3982/2011 (παρ. 3 και 

4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 

Άρθρο 37:  Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 

3982/2011 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 

Άρθρο 38:  Παράρτημα - Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 3982/2011 (παρ. 11 

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 
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Άρθρο 39:  Μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 και υποβολή εκθέσεων 

- Προσθήκη άρθρου 71Α στον ν. 3982/2011 (παρ. 10 του άρθρου 1 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161) 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 40:  Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τροποποίηση Οργανισμού 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Άρθρο 41:  Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης 

Υδρογονανθράκων – Τροποποίηση του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 

(Α΄ 160) 

Άρθρο 42:  Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 43:  Αξιολόγηση εφαρμογής - Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 44:  Διαδικαστικά ζητήματα της διαιτησίας του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 

Άρθρο 45:  Χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο - 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4304/2014 

Άρθρο 46:  Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσμένα δίκτυα - Τροποποίηση 

του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 47:  Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 

Άρθρο 48:  Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο - 

Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 49:  Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές - Τροποποίηση του 

άρθρου 56 του ν. 4409/2016 

Άρθρο 50:  Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 
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Άρθρο 51:  Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής 

δικαιολογητικών 

Άρθρο 52:  Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 

Άρθρο 53:  Αγροτικές χρήσεις 

Άρθρο 54:  Διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα 

Άρθρο 55:  Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 

Άρθρο 56:  Δαπάνες προς Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 

Άρθρο 57:  Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 

2308/1995 

Άρθρο 58:  Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 

2308/1995 για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου 

Άρθρο 59:  Ανέγερση Ιερών Ναών 

Άρθρο 60:  Δυνατότητα αδειοδότησης ενδεικτικών πινακίδων σε πολυϊατρεία και 

διαγνωστικά εργαστήρια από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο 

Άρθρο 61:  Έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά 

εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,5 MW και 

μικρότερης ή ίσης του 1MW για φ/β σταθμούς ισχύος >0,5 MW, οι 

οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 62:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 63:  Μεταβατικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 64:  Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 65:  Έναρξη ισχύος 

 

… 
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Άρθρο 57 

Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 

Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 

2308/1995 (Α΄ 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και 

παρατάθηκε με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται 

εκ νέου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

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

 

557β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777 της 14/23.7.2020« Ρυθμίσεις θήρας για την 

κυνηγετική περίοδο 2020-2021» (Β΄ 3053) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 3452 της 

19.8.2020. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 

261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11) καθώς και τις διατάξεις του ν. 177/1975 (άρθρα 7 

και 8) και του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) όπως ισχύουν. 

2. Την υπ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 

άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11) (Β΄ 757), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ 

αρ. 366599/16-12-1996 (Β 1188), 294283/23-12- 1997 (Β΄ 68), 87578/703/6-3-2007 

(Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της 

Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β΄ 1495) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

την υπ αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β΄ 415) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 

57 του ν. 2637/1998 και ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 

κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 

εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 303). 

5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (Α΄ 32). 

6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος 

υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (Α΄ 350). 

7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που 

ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (Α΄ 106). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DrfpbbFUTyu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbw9C-d7W-Mp1u7Tm0DqiqmEIxUlE0Ne_Oh4SX3b-ScB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ybRP_RC2z2jnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUmL7VFDkxUk7-M-UKEPLCkwjThTac6lWrw9xHJuLQly
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ybRP_RC2z2jnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUmL7VFDkxUk7-M-UKEPLCkwjThTac6lWrw9xHJuLQly
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8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ « «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την 

οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

10. Τις υπ αρ. 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 

2580/2000, 1047/2001 και 2603/2003 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

11. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

13. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», όπως ισχύουν (Α΄ 133). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως ισχύει. 

15. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 

«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). 

16. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160). 

17. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύσταση των Υπουργείων ......... και του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 114). 

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122). 

21. Την επικαιροποιημένη (Ιούνιος 2020) Ερευνα - Μελέτη που εκπονήθηκε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας 

Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Δασικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ με το υπ αρ. 9/22-06-2020 

έγγραφο του (υπ αρ. εισερχομένου 59455/23-06-2020) με τον τίτλο «Η επίδραση της 

θήρας στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας 

και η διάρκεια των περιόδων θήρας και περιλαμβάνει τα τεύχη (Α). Επίδραση της 

χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων 

ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων 

ειδών στην Ελλάδα. - (Β). Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. - (Γ). Συλλογή 

επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την 

τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών 

που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από 
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τους καθηγητές, Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ., Μπίρτσα Περικλή και λοιπούς 

εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα - Μάιος 2020. 

22. Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου 

Καθηγητή Θηραματοπονίας Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα 

«Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε 

στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των 

ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των 

πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας, 3) την 

ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρευσίμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση 

των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα 

αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά 

καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη 

φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις 

καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου 

συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων. 

23. Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη 

διαχείριση της θήρας μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων 

Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ. 

24. Το υπ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/61370/1612/26-06-2020 ενημερωτικό σημείωμα της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση: α) τις μελέτες για 

τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων 

πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της 

ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η Υπηρεσία ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο 

Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. β) Τις προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών, του 

ΕΛΓΟ Δήμητρα (υπ αρ. 923/28613/16-06-2020) της Κ.Σ.Ε. (υπ αρ. 647/17-06- 2020) 

της Ελληνικής Ορνιθολογικής εταιρείας (υπ αρ. 20/085/18-06-2020), των Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ. Ολύμπου, Φ.Δ. Κοτυχίου 

Στροφυλιάς και Κυπαρισιακού κόλπου και Φ.Δ. Πρεσπών) γ) Τις διαθέσιμες έγκυρες 

πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. 

σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων 

ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της επιστημονικής βάσης ORNIS. δ) την ανάγκη 

διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές και επιστημονικές απαιτήσεις, 

λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

25. Την επιστολή JURM (2003) 8249ΜΚ/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την 

προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C - 167/03) λόγω 

συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 

της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

26. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

14-01-2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C - 167/03. 

27. Την υπ αρ. 97734/4284/14.08.2007 απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» 

(Β 1657). 

28. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
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29. Τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη 

συγκρότηση συνεργείων δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 

259 του ν.δ. 68/1969 για τον περιορισμό πληθυσμών αγρίων θηλαστικών που 

προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων του 

Αγριόχοιρου και ημίαιμων χοίρων καθώς και του αγριοκούνελου, λόγω 

υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά. 

30. Την υπ αρ. 9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δασών (Τ.Σ.Δ) που συνεδρίασε το έτος 2016 με θέμα την «έκφραση 

απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι» μετά από σχετική παραπομπή 

του θέματος στο Τ.Σ.Δ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

31. Το υπ αρ. 1452/149159/05-06-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα «προτάσεις για τη διαμόρφωση της 

Ρυθμιστικής απόφασης θήρας 2020-2021 με αφορμή την συνεχιζόμενη επιζωτία 

Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στη Βουλγαρία και το πρόγραμμα ενεργητικής 

επιτήρησης της λύσσας», αποφασίζουμε: 

 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020 

- 2021 από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021. 

2. Κατ΄ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του 

αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2021. 

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου 

τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να 

θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί. 

Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς 

το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ
1
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ

ΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟ

ΔΟ 
1
 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των 

αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-

1985 καθώς και με την ανωτέρω (27) σχετική. 

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: 

1.* Αγριοκούνελο 20/8 - 14/9 15/9 - 10/3 Ολες Χωρίς 
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(Oryctolagus 

cuniculus) 

περιορισμό 

2.** Λαγός (Lepus 

europaeus) 

 15/9 - 10/1 Τετ-Σαβ-

Κυρ 

Ενα (1) 

«3. Αγριόχοιρος (Sus 

scrofa) 

 15/9 - 28/2 Τετ - Σαβ - 

Κυρ 

Χωρίς 

περιορισμό» 

4. Αλεπού (Vulpes 

vulpes) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

5. Πετροκούναβο 

(Martes foina) 

 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία 

σκύλου. 

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5. 

Η χρονική περίοδος θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) παρατάθηκε μέχρι την 

28η Φεβρουαρίου 2021 και η μέσα σε «» σχετική εγγραφή του είδους στον 

Πίνακα Θηρευσίμων διαμορφώθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253 της 23/24.1.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική 

περίοδο 2020 – 2021” (Β’ 3053)» (Β’ 190). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. ιδίας άνω 

απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

 

ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 

1. Σιταρήθρα (Alauda 

arvensis) 

20/8 - 14/9 15/9 - 10/2 Ολες Δέκα (10) 

2. Φάσα (Columba 

palumbus) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

3. Αγριοπερίστερο 

(Columba livia) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

4. Ορτύκι (Coturnix 

coturnix) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες Δώδεκα (12) 

5. Τρυγόνι 

(Streptopelia turtur) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες Οκτώ (8) 

6. Τσίχλα (Turdus 

philomelos) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Είκοσι πέντε 

(25) (Συνολικά 

από όλα τα 

είδη) 

7. Δενδρότσιχλα 

(Turdus viscivorus) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες >> 

8. Κοκκινότσιχλα 

(Turdus iliacus) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες >> 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Y71z4OJk5d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudmmNb6A1xgGcc1HkeLSTpYVxG5w4D8iuhPSTL6zZFOq
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9. Γερακότσιχλα 

(Turdus pilaris) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες >> 

10. Κότσυφας (Turdus 

merula) 

20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 Ολες >> 

11. Καρακάξα (Pica 

pica) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

12. Κάργια (Corvus 

monedula) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

13. Κουρούνα (Corvus 

corone) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

14. Ψαρόνι (Sturnus 

vulgaris) 

20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 Ολες Χωρίς 

περιορισμό 

15. Μπεκάτσα 

(Scolopax rusticola) 

 15/9 - 28/2 Ολες Δέκα (10) 

16.*** Πετροπέρδικα 

(Alectoris graeca) 

 1/10 - 15/12 Τετ-Σαβ-

Κυρ 

Δύο (2) 

17.**** Νησιώτικη Πέρδικα 

(Alectoris chukar) 

 1/10 - 15/12 Τετ-Σαβ-

Κυρ 

Τέσσερις (4) 

18. Φασιανός 

(Phasianus sp., 

Κυνηγετικός) 

 15/9 - 31/12 Τετ-Σαβ-

Κυρ 

Ενας (1) 

*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 

114009 (Ορος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Ορος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο 

και Κυριακή. 

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο 

κεφάλαιο Β, παρ. 10. 

 

ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια 

1. Σφυριχτάρι (Mareca 

penelope) 

 15/9 - 10/2 Ολες Δώδεκα (12) 

(Συνολικά από 

όλα τα είδη) 

2. Κιρκίρι (Anas crecca)  15/9 - 31/1 Ολες >> 

3. Πρασινοκέφαλη 

(Anas platyrhynchos) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 

4. Σουβλόπαπια (Anas 

acuta) 

 15/9 - 10/2 Ολες >> 

5. Σαρσέλα (Spatula 

querquedula) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 

6. Χουλιαρόπαπια 

(Spatula clypeata) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 

7. Κυνηγόπαπια (Aythya 

ferina) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 

8. Τσικνόπαπια (Aythya 

fuligula) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 
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9. Φαλαρίδα (Fulica 

atra) 

 15/9 - 10/2 Ολες >> 

10.***** Ασπρομετωπόχηνα 

(Anser albifrons) 

 15/9 - 31/1 Ολες >> 

11. Νερόκοτα (Gallinula 

chloropus) 

 15/9 - 31/1 Ολες Δέκα (10) 

12. Μπεκατσίνι 

(Gallinago gallinago) 

 15/9 - 31/1 Ολες Δέκα (10) 

13. Καλημάνα (Vanellus 

vanellus) 

 15/9 - 31/1 Ολες Δέκα (10) 

***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 

415/Β/23.02.2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια - Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, 

στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα - Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Εβρου 

καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην 

περιοχή της λίμνης Δοιράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 12330003). 

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το 

πρωί και το βράδυ. 

 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 

15.09.2020 μέχρι και 20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, 

Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται 

αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus 

scrofa). 

 3. «Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι 

τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης 

ανά ομάδα και έξοδο.». Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του 

αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο 

αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των 

χοιρομητέρων αυτών. 

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253 της 

23/24.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-

2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ρυθμίσεις θήρας 

για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021” (Β’ 3053)» (Β’ 190). Με το δε 

ακροτελεύτιο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να 

ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

  4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου 

(Martes foina) από 15.09.2020 μέχρι 20.01.2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού 

όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2021 μέχρι 28.02.2021 χωρίς σκύλο δίωξης, 

μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. 

 Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις 

ζώνες διάβασης, από 20.8.2020-14.9.2021 στις Περιφερειακές ενότητες που 

διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Y71z4OJk5d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudmmNb6A1xgGcc1HkeLSTpYVxG5w4D8iuhPSTL6zZFOq
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χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου 

υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης. 

 5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ όλη τη διάρκεια της 

κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο. 

 6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ όλη 

τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Αγιο Ευστράτιο. 

 7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ όλη τη διάρκεια της 

κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο Τήλο. 

 8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από 

τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου - Στροφυλιάς», όπως 

καθορίστηκαν με την υπ αρ. 12365/17-3-2009 (Β 159) κοινή υπουργική απόφαση 

σύμφωνα με την ειδική για το θέμα απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

 9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι 

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

 10. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα 

με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω 

εξαιρέσεις: 

 α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένων και των 

νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου), επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης 

Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: 

 (Τετάρτη) 16.09.2020 και (Κυριακές): 20.09.2020, 27.09.2020, 04.10.2020, 

11.10.2020, 18.10.2020, 25.10.2020 και 01.11.2020, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους. 

 β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α` 

Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α΄ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το 

κυνήγι της από 30.09.2020 έως 30.11.2020. 

 Στην Π.Ε (Νομό) Σάμου από 15.09.2020 έως 30.11.2020 τις ημέρες Τετάρτη - 

Σάββατο - Κυριακή. 

 Στην Π.Ε (Νομό) Χίου από 15.09.2020 έως 30.11.2020 τις ημέρες Σάββατο - 

Κυριακή. 

 γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.08.2007 

απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» (Β 1657) από 20.08.2020 έως 

14.09.2020. 

 11. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, 

Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν 

καθοριστεί με την υπ αρ. 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Δ` 446). 

 12. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπ αρ. 

161977/2659/19-10-2017 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά 

πάρκα Γουδή - Ιλισσίων» (Β 3885). 

 

 Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι: 
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 1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής. 

 1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων. 

 1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής 

διάρκειας. 

 1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών. 

 1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής 

χερσαίας μεθοριακής γραμμής. 

 1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές. 

 1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας 

σύμφωνα με την υπ αρ. 414985/29.11.1985 (Β` 757) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103 (Β 415) 

και ισχύει. 

 1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις 

Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 28 του 

προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται 

να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 

 1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς 

προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. 

 1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο 

λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την 

εξωτερική περίφραξη αυτών. 

 1.11 Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού 

δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της 

παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. 

 Για την ισχύ της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού 

παγετού, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, με βάση την παρούσα 

ρύθμιση ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ., στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια 

και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της 

επικρατούσας κατάστασης. 

 2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα 

οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες 

Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες 

διαδικασίες απόκτησής τους. 

 3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η 

αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι 

υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη 

σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση 

αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής. 

 4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο 

στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 

και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

 5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, 

μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
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σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής 

λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

558. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1165 της 14/23.7.2020 «Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή 

παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες 

φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς 

καταστροφή» (Β΄ 3057) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του ν. 2960/ 2001 «Εθνικός Τελωνειακός 

Κώδικας» (Α΄265), όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ν. 4410/2016 (Α΄141), και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 106,  

β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142), όπως ισχύει,  

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του 

άρθρου 41 του νόμου αυτού.  

2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/37/ΕΚ» (L 127).  

3. Την υπ΄ αρ. (ΕΕ) 2018/576 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 15ης 

Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που 

εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού» (L 96).  

4. Την υπ΄ αρ. Α.1050/01.02.2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των 

μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β΄735), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.1232/25.6.2019 (Β΄ 2634) απόφαση της 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

5. Την υπ΄ αρ. Α.1001/24.12.2019 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με 

ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β΄102/2020).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DrfpbbFUTyv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUpDWzqsezaiGg5aDCL5F2K85-CYyBYEC9lI60P2dkXp
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6. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

7. Την υπ΄ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και 

του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130 

και Β΄372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

8. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 

(Β΄968), όπως ισχύει.  

9. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την 

εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε 

καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής 

αξίας, καθώς και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν 

έχουν επικολληθεί και προορίζονται για καταστροφή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 

που διαμορφώθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας 

και ιδιαιτέρως της διακοπής της διακίνησης και της διάθεσης στην αγορά των εν 

λόγω βιομηχανοποιημένων καπνών.  

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

βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας είναι η παράταση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 

για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε 

καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής 

αξίας, όπως και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν 

έχουν επικολληθεί, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή 

τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα 

οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και προορίζονται για καταστροφή.  

 

Άρθρο 2 

Παράταση χρονικού διαστήματος για την εισαγωγή ή παραλαβή των 

βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες μηδενικής αξίας 

και την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή 

Η εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται με 

απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, 

στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και 
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η επιστροφή προς καταστροφή των εν λόγω ενσήμων ταινιών, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) που έγιναν 

αποδεκτές από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 

έως και 30.06.2020, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 

της υπ΄ αρ. Α.1001/24.12.2019 (Β΄102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2021, έπειτα από αίτηση του 

δικαιούμενου προσώπου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

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

της Κυβερνήσεως.  

 

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

 

559. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 10/2020 

Θ.6/22-06-2020 της 24.6/23.7.2020 «Έγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, με αμοιβή για τους υπαλλήλους του έκτακτου επικουρικού 

προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 

2020» (Β΄ 3060) 

 

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

 

560. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

98540 /Ζ1 της 23/23.7.2020 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (Β΄ 3073) 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄195).  

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.  

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

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

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rto445gM5LbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteg2J9dX7ZNXWWboux0_PeOBQQG7wuzbY1sDSHGtxGfK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
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2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την υπ΄ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).  

6. Την υπ΄ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και 

εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.» (Β΄1935).  

7. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/362/98399/Β1/23-7-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 

την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

1. Η επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κατά την περίοδο 

του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 

και 7 της υπ΄ αρ. 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄1935).  

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της παρ. 1, τα Α.Ε.Ι. δύνανται είτε να 

χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που 

ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι. που εκδόθηκαν σε εφαρμογή 

της παρ. 3 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 59181/ 

Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935), είτε 

να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα 

διεξαγωγής των εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ΄ αρ. 

59181/Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Β΄1935). 

 

----------.---------- 
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561. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

11677 της 23/23.7.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση 

λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄  3073)  
Με το άρθρο 190 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: 

«Τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

11677/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β΄ 

3073), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στα τουριστικά καταλύματα συνεχούς 

λειτουργίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.Οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897), όπως τα καταλύματα αυτά εξειδικεύονται με την 

υπ’ αρ. 5052/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), είναι 

ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 

κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος 

ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το 

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της 

παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί 

φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) 

περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης 

οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενικών 

διατάξεων περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 24 του ν. 

4611/2019 (Α΄ 73), η υπ’ αρ. 15435/913/23.4.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 

1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία. Ο διατάκτης της πληρωμής, κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 

πληρωμής, ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο. 

Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού για τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης του 

παρόντος είναι η 24η Μαρτίου 2020.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 

των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) “Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104).  

β. Της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.20035/22.3.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 

λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 

26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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γ. Του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27530 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

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

και Εσωτερικών (Β΄ 987) έως και τις 31.5.2020.» (Β΄ 1633).  

δ. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄83).  

ε. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

στ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο, ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).  

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

η. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).  

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

ι. Της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).  

2. Τον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού 

Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018), όπως αυτός 

αντικαταστάθηκε από την υπ΄ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση 

της υπ΄ αρ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο 

΄΄Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)΄΄» (Β΄ 1295).  

3. Την υπ΄ αρ. 11265/16.7.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με 

την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία θα 

βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΑΛΕ 2310889001 και 2310989899 του 

Ειδικού Φορέα 1045- 501-0000000 οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά 

καταλύματα 
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1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς 

λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 

5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), όπως 

αντικαταστάθηκε με τη υπ΄ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1295).  

2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, αφορά στο χρονικό 

διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα 

της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ 

εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897). Προσδιορίζεται δε, για κάθε τουριστικό κατάλυμα του 

ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός 

Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενο σε τριακοστά επί των ημερών 

λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται από το Υπουργείο 

Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.  

«2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα 

πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του 

Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

- Τιμολόγιο επιχορήγησης.  

- Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του τουριστικού 

καταλύματος/επιχείρησης.  

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  

- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.  

- Πιστοποιητικό περί μη λύσης.  

- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη ενεχυρίασης ή εκχώρησης, 

καθώς και περί της ισχύουσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού 

καταλύματος/επιχείρησης.  

- Αρ. τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή IBAN που συνοδεύεται από 

αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην 

οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν 

εκδίδεται βιβλιάριο.  

- Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020 (αρχική και 

τροποποιητικές).  

- Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρηση ανήκει σε όμιλο 

επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω 

περίοδο (Απρίλιος 2019 με Απρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα 

αντίστοιχα ισοζύγια».  
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H παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Τουρισμού Αριθμ. 14803 της 18/23.9.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

11677/23.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού 

“Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών 

καταλυμάτων” (Β’ 3073)» (Β΄ 4096). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

562. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1174 της 22/24.7.2020 «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές 

εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του 

Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως 

κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104)» (Β΄ 3095)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις :  

α) του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 9, της υποπαρ. β΄ 

της παρ. 2 και των υποπαρ. γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 και των παρ. 1 και 5 

του άρθρου 14,  

γ) των άρθρων 8 και 11 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει,  

δ) της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει και  

2. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ΄ αρ. 39/3/30-

11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την 

υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

3. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές διαδικασίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUmSsL2xz5Fof07IxsZlSmVX6QRurOAVuB0KYaPJAwZ2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfEt0EGvSgnMp2ouP6vVsQnBZtXyyXOnxVsnCWmlrPeA
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από 01.05.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).  

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

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.), σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να 

απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, ως εποχιακοί εργάτες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01/05/2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104), με οίκοθεν ενέργειες, εφόσον έχει στη διάθεσή 

της τα προσωπικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο 

και όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης και χώρα γέννησης στο 

εξωτερικό (διψήφιος κωδικός 1503166-1), φύλο (1: Άρρεν, 2: Θήλυ), Α.Φ.Μ. 

εργοδότη, καθώς και στοιχεία διαβατηρίου (αριθμό κ΄ ημερομηνία) χώρα κατοικίας. 

Ως διεύθυνση κατοικίας για την απόδοση Α.Φ.Μ. θα συμπληρώνεται η διεύθυνση του 

εργοδότη απ΄ όπου θα προκύπτει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..  

Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση με κεντρικές 

διαδικασίες, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής ή άλλου δικαιολογητικού από τα 

ως άνω πρόσωπα και αφού διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ήδη κάτοχοι 

Α.Φ.Μ..  

 

Άρθρο 2 

Για την απόδοση Α.Φ.Μ. διαβιβάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των 

Περιφερειακών Ενοτήτων προς τη Φορολογική Διοίκηση, συγκεντρωτικές 

καταστάσεις σε μορφή excel από τις οποίες προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία, κατά 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.  

Με την ολοκλήρωση της απόδοσης του Α.Φ.Μ. οι καταστάσεις επιστρέφονται στις 

υπηρεσίες από όπου εστάλησαν, με συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. των ως άνω 

προσώπων. Μετά το πέρας των 180 ημερών από την ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ. 

στους πολίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθούν ευκαιριακά σε αγροτικές 

εργασίες, ο Α.Φ.Μ. θα μπαίνει σε αναστολή.  

Για τη χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται αίτηση 

από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής 

Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας. 

 

----------.---------- 
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563. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47417 της 24/24.7.2020 «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα 

σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και 

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

3096)  
Η παρούσα υ.α., που είχε τροποποιηθεί 

-από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 48293 της 29/30.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/ 24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου 

στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (B΄ 3096)» (Β΄ 3134), 

-από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 48996 της 1/1.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/ 24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου 

στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (B΄ 3096)» (Β΄ 3167), 

-και από την απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.50178 της 6/6.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/ 

24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και 

Μεταφορών “Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω 

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (B΄ 3096)» (Β΄ 3302), 

-καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

50682/2020 «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω 

αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3362) , κατωτ. αριθ. 609. 

 

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

 

564. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. . Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 της 25/26.7.2020 «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3099) 

Με την παρ. 2 του άρθρου 30 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

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

3165), κατωτ. αριθ. 579 ορίστηκε ότι: «Η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbTdWlvo05rm8k2VvLuy66cgXXyk7rpG4YrLYQPcpJOy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbTdWlvo05rm8k2VvLuy66cgXXyk7rpG4YrLYQPcpJOy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcAdx6hkTzvjP38wgfPkYhSPlkRU-NcXiqPrfLmbMW6H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcaH-2V5PH0-ShddmW_3ihsVEq1tv_bJvqsX5zhfyfcq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aDmsx69Nh3nnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXEnUWie8eB8Z5FojNh4whbrjxpar0wDprVYe-SIvipn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ4580NIClvqf8-QlAfLTe4uZJya0vgcAtOT5Wl9zJXv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT1yeZo_6zjN6gEYfwVOM3MLw7S7VSv0obKzdOloN1N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUujvknT58oAOoH-RpOf4dL7cg6stY4TpajUCkmXFL8W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUujvknT58oAOoH-RpOf4dL7cg6stY4TpajUCkmXFL8W
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κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3099) καταργείται από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας».  

 

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

 

565. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 

10123οικ. της 2/28.7.2020 «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έως 31-12-2020» (Β΄ 3115) 

 

 

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

566. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 της 28/28.7.2020 

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε 

εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3131)  

(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 6 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19.» (Β΄ 3162), κατωτ. αριθ. 577.) 

 

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

 

567. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4712 της 29/29.7.2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα 

Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του 

παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία 

απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, 

τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την 

έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 146) 

 

(Παρατίθεται Πίνακας Περιεχομένων των διατάξεων του νόμου) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8obvBd5I1pcIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUc2ZveUeh6mGirkSmqBJw1-lw1Pvdp3N12yT9vGRdwf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWaXrn8B_f0XKjKQ2tqgsNdYa7IVSDhm8Th7zFtNOCHd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLTNqf6SspvqWNA9mu9H-9FE3Ix8H3ZrAfXGlx0PggT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudH4rs_dGRFLGzA5rQZx6raH_bTX-TjpWEaTJKFUpmY8
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Άρθρο 27 

Διατάξεις για Επιμελητήρια 

1. α) Στην περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/ 2017, τα δύο πρώτα εδάφια 

αντικαθίστανται και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:  

«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις 

επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών 

οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών 

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού 

τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. Από το ως 

άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου 

εδαφίου με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους 

επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του 

COVID-19 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχόμενου από την 1η.4.2020.»  

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 

4497/2017.  

 

Άρθρο 33 

Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών 

δραστηριοτήτων - Παράταση προθεσμιών των νόμων 3982/2011 και 4302/2014 λόγω 

COVID-19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων 

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των 

ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 

παρατείνεται έως την 31η.12.2021.  

2. Παρέχεται, μετά από άπαξ αίτημα του διοικούμενου, παράταση δέκα (10) μηνών, 

αρχούσης από τη λήξη της προθεσμίας:  

α) για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη 

μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3982/2011, καθώς και για τις πάσης 

φύσεως προθεσμίες που έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των μεταποιητικών 

και συναφών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο Β΄ Μέρος του ως άνω νόμου,  

β) για τις πάσης φύσεως προθεσμίες που έχουν τεθεί για την τεχνική 

ανασυγκρότηση ή τη μεταφορά των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και για την εν 

γένει λειτουργία αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014, καθώς και  

γ) για τις πάσης φύσεως προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη, οργάνωση 

και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών 

Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παράτασης είναι οι ως άνω προθεσμίες να μην 

είχαν παρέλθει κατά την 25η.2.2020 ή να έχουν εκκινήσει το αργότερο μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος.  

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3982/2011 (Α΄ 

143) αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:  
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«1.α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΒΕΠΕ που 

θεσμοθετήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάμει 

της παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και 

τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή 

παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον 

υποβληθεί σχετική αίτηση από τον φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι 

του παρόντος.  

β) Για τις ΒΕΠΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν και των οποίων δεν έχει 

ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες 

της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξή τους στο 

άρθρο 51. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να 

ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη περίοδο δύο (2) ετών, με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του άρθρου 51, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.  

γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 

5 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση 

ανάκλησης του έβδομου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του αυτού νόμου 

εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να 

ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη χρονική διάρκεια έξι (6) ετών, με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται 

ανάλογη παράταση.»  

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9β του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται 

και η παρ. 9β του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:  

9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 

4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή 

τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος ή που 

ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της 

προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, 

περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου 

στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα 

(30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι 

δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να 

εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, εφόσον η 

έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέκταση δεν υπερβαίνει το 50% του 

υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η 

επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη 

κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.  

5. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων οι οποίες 

διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που 

εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπονται έως τις 
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31.12.2021 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης 

που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του 

αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, 

ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη 

βελτίωση των συνεπειών στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την 

ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε 

όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το 

όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για έκταση που 

δεν υπερβαίνει το 50% του ακινήτου στο οποίο αδειοδότήθηκε η χρήση ή 

εγκατάσταση.» 

 

Άρθρο 51 

Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης 

Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α' 258) αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 δύναται να διεξαχθεί και με 

τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.» 

Εκδόθηκε η υ.α. 120136 - 12-11-2020 «Συνεδρίαση των Επιτροπών της παρ. 

10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 5126), 

κατωτ. αριθ. 914. 

 

Άρθρο 77 

Ρυθμίσεις αναφορικά με την Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού 

SARS- Cον-2 

1. Στα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών» 

και «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και στα πανεπιστημιακά εργαστήρια «Εργαστήριο 

Ιστολογίας και Εμβρυολογίας/Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 

Στατιστικής/Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που 

συμμετέχουν στην Εμβληματική Ερευνητική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού με 

τίτλο «Επιδημιολογική μελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 

εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και 

γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-Cov-2» δίνεται 

δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

από τον κορωνοϊό COVID-19 («Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19»), που 

συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τηρείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε..  

Η συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου ορίζεται ως 

διαπιστευμένος χρήστης που ανήκει στην κατηγορία «χρήστες για σκοπούς 

ιχνηλάτησης» της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 2650/2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 1298).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KXiKqQvlVQsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-JIjd2P6998m-n_cpieyxGe1qcPEz1KI4IY39iNQ7C
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο σύστημα αρχειοθέτησης, 

χρησιμοποιούνται από τους ως άνω φορείς και εργαστήρια προκειμένου να 

εκπληρωθούν σκοποί της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 2649/2020 υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 1390). Η επεξεργασία τους θα γίνεται βάσει των κανόνων για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 

4624/2019 (Α΄ 137). Η επεξεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας και για σκοπούς επιστημονικής 

έρευνας, σύμφωνα με τον σκοπό της Σύμπραξης για το Έργο «Εμβληματική Δράση 

για την αντιμετώπιση του ιού: Επιδημιολογική μελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα 

μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών 

γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-

Cov-2». Στους ως άνω φορείς και εργαστήρια δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των 

δεδομένων αυτών προκειμένου να ενημερωθούν τα υποκείμενα σχετικά με τους 

σκοπούς της Εμβληματικής Δράσης και τη συμμετοχή τους σε αυτούς και να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής 

έρευνας.  

Με το άρθρο 241 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) κατωτ. αριθ. 1162, ορίστηκε ότι: 

«Τα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που συμμετέχουν στην 

Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS CoV-2, κατά την παρ. 1 

του άρθρου 77 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης 

διάγνωσης κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του προς τον σκοπό του περιορισμού 

της διάδοσης του ιού και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

30.6.2021, δύνανται να προμηθεύονται εργαστηριακά αντιδραστήρια διάγνωσης 

του κορωνοϊού, συνοδά εργαστηριακά υλικά και συνοδό εξοπλισμό μέσων 

ατομικής προστασίας κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων. Η προμήθεια αποκλειστικά και μόνο των ανωτέρω ειδών 

διενεργείται από την αρμόδια ανά περίπτωση αναθέτουσα αρχή μετά από 

προσδιορισμό των αναγκαίων προδιαγραφών, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 

κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, 

μετά από προηγούμενη πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Η σύμβαση 

ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη διαθεσιμότητα του 

προμηθευτή για την εξασφάλιση των αιτούμενων ποσοτήτων.» 

2. Στα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών» 

και «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και στα πανεπιστημιακά εργαστήρια «Εργαστήριο 

Ιστολογίας και Εμβρυολογίας/Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 

Στατιστικής /Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που 

συμμετέχουν στην Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού με τίτλο 

«Επιδημιολογική μελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 

εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και 

γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-Cov-2» 

διαβιβάζονται τα θετικά δείγματα από όλα τα εργαστήρια που πραγματοποιούν 

διάγνωση ασθενούς που έχει προσβληθεί από τον ιό SARS-Cov-2 και έχει ενταχθεί 

στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID 19, προκειμένου να διενεργηθούν αναλύσεις 

του γονιδιώματος του ιού (virome analysis) και προς επιβεβαίωση της διάγνωσης με 

ανοσολογικές μεθόδους. Σε περίπτωση επιστημονικής έρευνας πέραν της ως άνω 

αναφερομένης γίνεται ενημέρωση του ασθενούς και λήψη συγκατάθεσης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH4C0Y8E2zr1gi_C2D75Cj28q9FTpc95ioX-OlWAzoTI
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3. Τα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών» 

και «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και πανεπιστημιακά εργαστήρια «Εργαστήριο Ιστολογίας 

και Εμβρυολογίας/Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 

Στατιστικής/Τμήμα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που 

συμμετέχουν στην Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού με τίτλο 

«Επιδημιολογική μελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 

εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και 

γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-Cov-2» ορίζονται 

ως διαγνωστικά εργαστήρια για τον SARS-Cov-2 και συμβάλλονται με τον ΕΟΔΥ 

προς τον σκοπό αυτόν. 

 

Άρθρο 81 

Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας 

(Τροποποιούνται οι παρ. 1, 2 και 3 και διαμορφώνεται το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229) . 

 

Άρθρο 82 

Αποζημίωση της ζημίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 

λόγω της πανδημίας Covid-19 

1. Η Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ως φορέας παροχής καθολικής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας, δύναται να λάβει επιχορήγηση για τη ζημία που υπέστη 

λόγω της πανδημίας Covid-19, με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

2. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται ως επιπλέον αποζημίωση και δεν 

λογίζεται ως μέρος ούτε συμψηφίζεται με το ποσό που ετησίως λαμβάνει η ΕΛΤΑ 

Α.Ε. ως πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται το ποσό, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της 

επιχορήγησης, ο έλεγχος των δαπανών, η διαδικασία επαλήθευσης του ύψους της 

ζημίας, η διαδικασία ανάκτησης της ενίσχυσης στον βαθμό που δεν θεμελιώνεται από 

τον σχετικό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο έλεγχος του ύψους 

της ζημίας και η επαλήθευση αυτής μπορεί να ανατίθενται και σε ανεξάρτητο 

πιστοποιημένο φορέα. 

 

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

 

568. ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4713 της 29/29.7.2020 «Εκσυγχρονισμός της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α΄ 147) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYx0VyRbItAabb9xEblnaBSmKWloygw1p1uC4d90DWY
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Άρθρο 23 

Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού 

1. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών του 

άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής 

διάταξης, τα ειδικά επιμίσθια των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και 

διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, μπορούν να 

εκκαθαρίζονται, με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων 

παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε 

περίπτωση, παραμένει υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη μορφή των ανωτέρω 

εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από την ηλεκτρονική υποβολή τους.  

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 

4415/2016 (Α΄ 159) καταργούνται. 

 

Άρθρο 34 

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών 

μονάδων 

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) 

αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι 

ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από 

το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από 

τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ΄ αρ. 33/2006 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου 

δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους 

σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α΄ 

50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι 

όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε 

άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.» 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταργείται. 

«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική 

απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού 

Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για 

τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής 

απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται 

από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων 

εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.  
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4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι 

καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του 

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76)». 

Οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με το άρθρο πέμπτο της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), κατωτ. αριθ. 634. 

 

Άρθρο 35 

Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπόμενη στην υπ΄ αρ. 47455/2007 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς 

προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές 

σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 

1η.3.2020. 

Με το άρθρο 55 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου 35 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) ως προς την αποζημίωση των 

εθελοντών σχολικών τροχονόμων παρατείνεται και για το σχολικό έτος 2020-

2021.» 

 

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

 

569. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292 της 29/30.7.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα 

από 30.7.2020 έως και 14.8.2020» (Β΄ 3133)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXKlduFL7otSkn8HhrOO3i0faV0nqU6YyreJoQwE9ojd
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4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).  

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.45237/15.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως και 31.7.2020» 

(Β΄ 2874).  

8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 2602) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 όμοια κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (B΄ 2796) 

και με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 όμοια κοινή απόφαση των ιδίων 

επίσης Υπουργών (B΄ 2866).  

9. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με 

το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (L 

16/2004).  

10. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID19 εξακολουθεί να πλήττει, 

κατά την παρούσα περίοδο, μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται 

και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).  

11. Την από 29.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.48259/29.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

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

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων τρίτων 

κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με 

οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 

ελληνική επικράτεια.  

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.  
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3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής 

κρατών: Αυστραλία, Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, 

Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι 

οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο 

εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 

και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2602), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 όμοια κοινή απόφαση 

των ιδίων Υπουργών (B΄ 2796) και με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 

όμοια κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (B΄ 2866), αναφορικά με τον 

δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό των 

εισερχομένων από την αλλοδαπή. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας 

τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την 

άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την 

άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.  

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον 

επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 

άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και 

υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της 

Ε.Ε. ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν 

άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη 

κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και 

αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών 

οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη 

των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) 

προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 

των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό 

προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους 

οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) 

επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους 

στον τομέα της γεωργίας.  

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα 

κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, 

εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 

και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (B΄ 2602), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 κοινή απόφαση των 

ιδίων Υπουργών (B΄ 2796) και με την υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 κοινή 

απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (B΄ 2866).  

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το 

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας 

ή διαμονής τους για την κατ΄ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή 

προσωπικούς λόγους.  
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7. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 31.7.2020 έως και 

14.8.2020.  

8. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.45237/15.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως και 31.7.2020» 

(Β΄ 2874), καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 

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

 

570. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/74209/2111 της 29/30.7.2020 

«Έγκριση οικοδομικής άδειας και περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και 

λειτουργία πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός 

τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η 

Σωτηρία” (Β΄ 3140)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο εξηκοστό δεύτερο «Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου 

δημιουργίας κλινών ΜΕΘ» της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

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

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

με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 

(Α΄ 160).  

8. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtViUTskSYxOQkvNrSmmj89jTa8p2eDwnDeHLQJ_6dhmL
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9. Tο απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αρ. 238 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία: «Κτιριακές Υποδομές 

Ανώνυμη Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ 127989001000) της 22ης-04-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΨΠ0ΟΞΧΔ-ΟΒ1)  

10. Την υπ΄  αρ. 5653/23-04-2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88830 διακήρυξη του 

διαγωνισμού «Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

50 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”».  

11. Το από Απριλίου 2020 «ΤΕΥΧΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» για τη ΜΕΛΕΤΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».  

12. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/40064/1114/30-04-2020 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 

υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/54029/1502/05-06-2020 συμπλήρωση αυτής.  

13. Τις υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38668/2256/06-05-2020 και 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53672/3153/05-06-2020 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

14. Την ανάγκη για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας 

και, ειδικότερα, την ανάγκη για ταχεία διάθεση κλινών ΜΕΘ για ασθενείς από τον 

κορωνοϊό Covid-19.  

15. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο 

Οικονόμου» (Β΄ 3107).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Έγκριση οικοδομικής αδείας 

Εγκρίνεται, κατόπιν της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/40064/ 1114/30-04-2020 

εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 

ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/54029/1502/05-06-2020 όμοια και της υπ΄ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53672/3153/05-06-2020 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, η οικοδομική άδεια για 

την κατασκευή πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός 

τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», 

και ειδικότερα για:  

α) την ανέγερση ισόγειου κτιρίου (με πρόβλεψη ορόφου) με σύστημα μεταλλικού 

φέροντα οργανισμού με φέρουσα πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανείας 

2.232,60 μ² και ελάχιστου καθαρού ύψους 3,70 μ.,  
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β) την ανέγερση ισογείου κλειστού συνδετήριου διαδρόμου επιφανείας 204,85 μ² 

για την κυκλοφορία και διασύνδεση της ΜΕΘ με το «Μέγα Λαϊκό»,  

γ) την εκτέλεση εργασιών σε υφιστάμενο ισόγειο Η/Υ χώρο του κτιρίου «Μέγα 

Λαϊκό» για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, 

ελάχιστης επιφανείας 190,00 μ²,  

δ) την κατασκευή πεζογέφυρας διασύνδεσης της ΜΕΘ διαμέσου του κτιρίου 

«ΜΕΓΑ ΛΑΪΚΟ», με τα χειρουργεία που στεγάζονται στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» και πυρήνα με θέση για μελλοντική κατασκευή κλιμακοστασίου και 

ανελκυστήρα,  

ε) εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένης και της 

κοπής δέντρων.  

 

Άρθρο 2 

Ειδικότεροι Όροι και Προϋποθέσεις έγκρισης οικοδομικής αδείας 

1. Οι απαιτούμενες κατά νόμο μελέτες θα υποβληθούν στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε τακτή προθεσμία έξι (6) μηνών, σύμφωνα με 

την υπ΄ αρ. 29819/7459/74/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα: «Οικονομικές άδειες σε δημόσιους 

Οργανισμούς».  

2. Πριν τη διενέργεια των εκσκαφών για την εκτέλεση του έργου, απαιτείται η 

έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, η οποία δύναται να παραστεί στο ακίνητο για τη διενέργεια 

δοκιμαστικών τομών. Η ανωτέρω έγγραφη γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών 

εκσκαφής.  

3. Η εν θέματι οικοδομική άδεια εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 

της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 3 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

Εγκρίνονται, κατόπιν της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53672/ 3153/05-06-2020 εισήγησης 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, οι κάτωθι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία 

νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας δυναμικότητας πενήντα (50) κλινών, του 

άρθρου 1 της παρούσας.  

 

Α.1 Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι 

1. Ο φορέας της ΜΕΘ φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της 

παρούσας έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 

πραγματοποιούνται από τρίτους.  

2. Να οριστεί από το φορέα της ΜΕΘ υπεύθυνος με κατάλληλη επιστημονική 

κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας για όλο 

τον κύκλο ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).  
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Α.2 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Α.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά, αισθητικά και 

λειτουργικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

2. Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής 

(π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου 

υποδομής.  

3. Η θέση του εργοταξίου και η κίνηση και πρόσβαση των οχημάτων εργοταξίου 

στους χώρους εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση της νέας ΜΕΘ θα καθορισθούν 

σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.  

4. Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου 

λόγω των πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων 

μέτρων, προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και 

οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης 

ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, απασχόληση προσωπικού ως παραστάτη με 

χρήση ερυθρών σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κ.λπ.).  

5. Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε 

να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να 

διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.  

6. Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής περιμετρικά της 

έκτασης ανάπτυξης της ΜΕΘ και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών.  

7. Τα αδρανή υλικά, το σκυρόδεμα και το ασφαλτόμιγμα που θα απαιτηθούν για την 

κατασκευή των έργων της ΜΕΘ και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, να 

εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής των 

προαναφερόμενων υλικών.  

8. Απαγορεύεται να πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών 

κάθε τύπου έξω από τον εργοταξιακό χώρο της ΜΕΘ.  

9. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν συμβάντος πυρκαγιάς από την 

λειτουργία μηχα-νημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/ κτίρια.  

10. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η 

οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού και υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι 

εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις 

κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.  

11. Η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και 

να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφύτευσης δέντρων που θα αποψιλωθούν για τις 

ανάγκες κατασκευής του έργου.  
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12. Το αφαιρούμενο επιφανειακό στρώμα εδάφους να διαφυλαχτεί κατάλληλα, ώστε 

να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 

χώρου του έργου.  

13. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 

χημικές τουαλέτες.  

14. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΜΕΘ:  

i. να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 

συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο 

των εργοταξιακών χώρων, ii. να απομακρυνθεί προς κατάλληλη περαιτέρω 

διαχείριση το σύνολο των πλεοναζόντων υλικών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, iii. να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.  

 

Α.2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

1. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον 

να τηρούνται τα ακόλουθα:  

i. Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και 

γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις 

ξηρές περιόδους. ii. Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων 

εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται 

η υπερπλήρωσή τους. iii. Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών 

δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.  

2. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων.  

 

Α.2.3 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

1. Για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος δύναται να εκτελεί εργασίες 

καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των 

κειμένων διατάξεων, τηρούμενης κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής νομοθεσίας, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 13.04.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).  

2. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των 

ηχητικών εκπομπών. Κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:  

i. Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται 

η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 37393/2003 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1418) και στην υπ΄ αρ. 9272/2007 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 286), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

ii. Λόγω της άμεσης γειτνίασης του έργου με ευαίσθητες χρήσεις (π.χ. νοσοκομεία) 

να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό τη 

μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω 

ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά 

περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.).  
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Α.2.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής να συλλέγονται σε 

κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, 

εφαρμόζοντας χωριστή διαλογή των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων στην πηγή.  

2. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής, κατά 

προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 

όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του οικοπέδου, 

στήριξη πρανών κ.λπ., λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση 

της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.  

3. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα 

κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ΄ αρ. 36259/1757/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1312), όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

4. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. οικ.114218/1997 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1016), την υπ΄ αρ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1909) και 

στον ν. 4042/2012 (Α΄ 24), καθώς και την υπ΄ αρ. οικ. 51373/4684/2015 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 2706), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των αποβλήτων 

να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

5. Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για τη συλλογή 

των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων, τα οποία θα παραλαμβάνονται από 

απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ.  

6. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να 

συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες 

εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που 

πραγματοποιείται προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται 

κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο 

οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ΄ αρ. 

4944/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 791), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

Α.3 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο φορέας της ΜΕΘ υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 

146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει, όταν 

διαπιστώνει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, κατά τη 

λειτουργία της ΜΕΘ:  

i. Να ειδοποιεί προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τις αρμόδιες 

υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και να θέτει στη 

διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία. ii. Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο. 

iii. Να υποβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας 

Περιφέρειας σχέδιο αντιμετώπισης των ως άνω επιπτώσεων.  
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2. Να εκπονηθεί και να εγκριθεί αρμοδίως μελέτη επανασχεδιασμού του δικτύου 

κυκλοφορίας, η οποία να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση πεζών και 

οχημάτων εντός του συνολικού χώρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.  

3. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας 

(πρόληψη και πυρόσβεση), καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε 

παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, όπου απαιτείται.  

4. Σε περίπτωση λειτουργίας ιατρικών εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και 

ιατρικών μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών να τηρούνται οι όροι 

και προϋποθέσεις του ν.δ. 181/1974 (Α΄ 347) και της υπ΄ αρ. 45872/2019 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1103), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

5. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής 

(και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών 

έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.  

6. Στην περίπτωση που η ΜΕΘ διαθέτει μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης:  

i. Κάθε μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης 

ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου με τον όγκο των περιεχόμενων στο 

μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένο κατά 15%.  

ii. Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).  

7. Στην περίπτωση που η ΜΕΘ διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένων 

αερίων καυσίμων να εγκατασταθεί σύστημα ψύξης των δεξαμενών με διαβροχή με 

νερό ή άλλο κατάλληλο σύστημα.  

8. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της ΜΕΘ, η διαχείριση υλικών και 

εξοπλισμού που αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις υπ΄ αρ. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909), 13588/725/2006 (Β΄ 383), 

οικ. 62952/5384/2016 (Β΄ 4326) και οικ. 51373/ 4684/2015 (Β΄ 2706) κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, καθώς και στους ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και ν. 4042/2012 

(Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Α.3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

1. Στην περίπτωση που η ΜΕΘ διαθέτει λέβητες θέρμανσης νερού ή θέρμανσης 

κτιριακών εγκαταστάσεων με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης ή αέριου 

καυσίμου, να τηρούνται τα εξής:  

i. Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης του κτιρίου 

να είναι σύμφωνη με την υπ΄ αρ. 189533/2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2654), όπως 

εκάστοτε ισχύει, και να πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε, να διασφαλίζεται 

ότι τηρούνται οι οριακές τιμές στα καυσαέρια σχετικά με τις εξής παραμέτρους: 

απώλειες θερμότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτη αιθάλης. ii. Η συντήρηση της 

εγκατάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις 

θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

ζεστού νερού ή ατμού και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης.  

2. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

μεγαλύτερη από 400 KW, όπως ορίζεται στην υπ΄  αρ. 189533/2011 υπουργική 
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απόφαση (Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται έλεγχος και να 

διενεργούνται μετρήσεις, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και τα αποτελέσματα να 

καταχωρούνται σε βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από τις αρμόδιες 

περιφερειακές Υπηρεσίες.  

3. Εφόσον το έργο περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της υπ΄ αρ. οικ. 6164/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1107), που 

αφορά στις Μονάδες Καύσης με ονομαστική Θερμική Ισχύ από 1 MW έως 50 MW 

(ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, λέβητες κ.ά.), ο φορέας του έργου υποχρεούται:  

i. Να υποβάλει στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Περιφέρειας Αττικής, με κοινοποίηση 

στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας:  

- Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας, αίτημα συνοδευόμενο από τις 

πληροφορίες του Παραρτήματος Ι της υπ΄ αρ. 6164/2018 κοινής υπουργικής 

απόφασης, προκειμένου η/οι μονάδα/μονάδες καύσης να εγγραφεί/ούν στο Μητρώο 

(ΜΜΜΕΚ) της Περιφέρειας (παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. οικ. 6164/2018 κοινής 

υπουργικής απόφασης).  

- Έως 30-9-2020, στοιχεία για τις εκτιμώμενες συνολικές ετήσιες εκπομπές CO ανά 

είδος καυσίμου και κατηγορία δυναμικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

εκτελεστική απόφαση 2019/1713/ΕΕ.  

ii. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. 6164/2018 

κοινής υπουργικής απόφασης.  

iii. Να τηρεί τις οριακές τιμές εκπομπής ρύπων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄ αρ. 

6164/2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας καύσης 

και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Η παρακολούθηση των εκπομπών και η 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές να πραγματοποιούνται, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Για τις μονάδες καύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τόσο της υπ΄ αρ. 

6164/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1107) όσο και της υπ΄ αρ. 189533/2011 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2654), να τηρούνται οι διατάξεις βάσει των οποίων 

καθορίζονται αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπής και μεγαλύτερη συχνότητα 

μετρήσεων.  

5. Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης ή 

κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού 

άνω των τριών κιλών, να ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 

37411/1829/Ε103/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1827), όπως εκάστοτε ισχύει 

και να υποβάλλεται Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης στη Διεύθυνση Κλιματικής 

Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

6. Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για τη βελτίωση των εσωτερικών 

περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά:  

i. Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να 

πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού/ 

εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό 

ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων.  
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ii. Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων 

της κεντρικής μονάδας αερισμού, όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος 

ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος.  

iii. Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο 

ή οσμές (π.χ. καπνιστήριο).  

iv. Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών 

κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν.  

v. Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθοριστικών 

προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(ΠΟΕ).  

 

Α.3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης της ΜΕΘ και να 

επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.  

2. Ο σχεδιασμός (κατασκευή και λειτουργία) των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

ΜΕΘ να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ6/Β/οικ. 

5825/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 407) και τις σχετικές τροποποιήσεις και 

εγκυκλίους εφαρμογής, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Α.3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

1. Ο θόρυβος από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΜΕΘ να μην υπερβαίνει 

τα όρια του π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια 

του οικοπέδου.  

2. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος του Η/Μ εξοπλισμού της ΜΕΘ για 

τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία του. Τα μηχανήματα που 

κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε 

αντικραδασμική βάση.  

3. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους της ΜΕΘ, να 

φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, 

όπως προβλέπεται στην υπ΄αρ. 37393/2028/2003 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1418) και στην υπ΄ αρ. 9272/471/2007 κοινή υπουργική απόφαση (B΄ 286), όπως 

εκάστοτε ισχύουν.  

 

Α.3.5 ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Τα παραγόμενα αστικά λύματα της ΜΕΘ να διοχετεύονται απευθείας σε δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. οικ. 

5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄  192), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς 

και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.  

2. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που 

εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ):  
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- 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.  

- 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 

2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού 

Κανονισμών 303-307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται 

σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την υπ΄ αρ. 37411/1829/Ε103/2007 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1827), καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.  

 

Α.3.6 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΥΜ) 

Α.3.6.1 Γενικά 

1. Ο φορέας της ΜΕΘ οφείλει να εφαρμόσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων», σύμφωνα με τον οδηγό του Παραρτήματος II της υπ΄ αρ. 146163/2012 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει. Μέσω του 

Εσωτερικού Κανονισμού να καθορίζονται μεταξύ άλλων οι στόχοι αναφορικά με την 

διαχείριση των αποβλήτων που αφορούν:  

i. στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων,  

ii. στη ξεχωριστή συλλογή των διαφόρων κατηγοριών/ ρευμάτων αποβλήτων,  

iii. στη διασφάλιση της περαιτέρω σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 

ΜΕΘ.  

Οι παραπάνω στόχοι είναι δεσμευτικοί για όλο το προσωπικό της ΜΕΘ, το οποίο με 

βάση τις αρμοδιότητές του συμβάλλει στην επίτευξή τους.  

2. Ο φορέας της ΜΕΘ υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

 

Α.3.6.2 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

1. Η συλλογή των ΑΣΑ εντός της ΜΕΘ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1.1 του Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 

146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει. Πιο 

συγκεκριμένα τα ΑΣΑ να συλλέγονται και να παραδίδονται στον οικείο υπόχρεο 

ΟΤΑ ή σε αδειοδοτημένο συλλέκτη-μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 

50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1909), όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Να πραγματοποιείται χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων 

(χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας κ.λπ.) σε ειδικούς κάδους και 

να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης/ανακύκλωσης.  

3. Η συσκευασία και αποθήκευση των ΑΣΑ της ΜΕΘ να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2.2 και 3.1.1, 

αντίστοιχα, του Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

Α.3.6.3 Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
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1. Για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ) να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στις υπ΄ αρ. 13588/725/2006 (Β΄ 383), 

24944/1159/2006 (Β΄ 791), 146163/2012 (Β΄ 1537) και 62952/5384/2016 (Β΄ 4326) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν. Τα εν λόγω απόβλητα σύμφωνα με την 

υπ΄  αρ. 146163/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει, 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

i. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)  

ii. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)  

iii. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ).  

2. Να πραγματοποιούνται κατάλληλες ενέργειες και να λαμβάνονται συγκεκριμένα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων της ΜΕΘ.  

3. Να ορίζονται τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των 

παραπάνω μέτρων, όρων και περιορισμών. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ΕΑΥΜ.  

4. Τα ΕΑΥΜ να διαχωρίζονται και να συλλέγονται από το ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό στον τόπο παραγωγής τους και να τοποθετούνται σε διακριτούς περιέκτες 

που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις (υλικό κατασκευής, χρώμα, σήμανση κ.λπ.), 

ανάλογα με την κατηγορία τους, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τη μέθοδο 

επεξεργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους.  

5. Η συλλογή των ΕΑΥΜ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1.2 του Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 146163/2012 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει.  

6. Η συσκευασία και σήμανση των ΕΑΥΜ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στα Κεφάλαια 1.2 και 1.3, αντίστοιχα, του 

Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

7. Κατά τη διαδικασία της συλλογής των ΕΑΥΜ να λαμβάνονται μέτρα για την 

αποφυγή δημιουργίας σκόνης, αερίων εκπομπών, σταγονιδίων, καθώς και της 

μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών από την άμεση επαφή των χειρών ή του 

ιματισμού.  

8. Η διαχείριση των απορριπτόντων φαρμάκων και ιδιαίτερα των κυτταροτοξικών, 

εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ΄ αρ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 383), καθώς και του ν. 3204/2003 (Α΄ 296).  

9. Να μην αναμειγνύονται διαφορετικά ρεύματα επικίνδυνων αποβλήτων.  

10. Η μεταφορά των EAYM εντός της ΜΕΘ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 του Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 

146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει.  

11. Η αποθήκευση των EAYM εντός της ΜΕΘ να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 του Παραρτήματος I της 

υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει.  

12. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των ΕΑΥΜ της ΜΕΘ να πραγματοποιείται 

από εταιρείες κατάλληλα αδειοδοτημένες για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1537), όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

 

Α.3.6.4 Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων 

1. Η συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και αποθήκευση των ειδικών 

ρευμάτων αποβλήτων εντός της ΜΕΘ (ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, 

ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης κ.λπ.), να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.3, 1.2 και 1.3, αντίστοιχα 

του Παραρτήματος I της υπ΄ αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων να 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  

i. Τα επικίνδυνα απόβλητα (συσσωρευτές μόλυβδουθειικού οξέος, συσσωρευτές 

ξηρού τύπου, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διηλεκτρικά υγρά 

μετασχηματιστών, λιπαντικά έλαια κ.λπ.) που προκύπτουν κατά τις εργασίες 

συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΜΕΘ να 

συλλέγονται και να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση με ευθύνη του φορέα της 

ΜΕΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. 13588/725/2006 (Β΄ 383), 

62952/5384/2016 (Β΄ 4326) και 24944/1159/2006 (Β΄ 791) κοινές υπουργικές 

αποφάσεις και στον ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

ii. Ειδικότερα, τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις 

του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε 

ισχύει, να συλλέγονται, να αποθηκεύονται κατάλληλα και να οδηγούνται προς 

περαιτέρω διαχείριση με ευθύνη του φορέα της ΜΕΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον ν. 2939/2001 (Α΄ 179), στο π.δ. 115/2004 (Α΄ 80), στην υπ΄ αρ. 

41624/2057/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1625), στο π.δ. 117/2004 

(Α΄ 82) και στο π.δ. 82/2004 (Α΄ 64), όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

iii. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 

προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο εντός της ΜΕΘ, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της υπ΄ αρ. 24944/2006 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 791), όπως εκάστοτε ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων 

αποβλήτων συμβεβλημένες με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης.  

iv. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα να συλλέγονται χωριστά και η διαχείρισή τους να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 45872/2019 κοινή 

υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (Β΄ 1103), όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

 

Α.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
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Α.4.1 Επέμβαση εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας 

1. Οι επεμβάσεις στη χλωρίδα, στο ανάγλυφο και εν γένει σε φυσικά στοιχεία της 

θέσης εγκατάστασης της ΜΕΘ να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την 

υλοποίηση του έργου.  

2. Η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων, καθώς και η διάθεση των υλικών 

που θα προκύψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής 

νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας Δασικής Υπηρεσίας.  

 

Α.4.2 Κοινόχρηστοι Ακάλυπτοι Χώροι - Χώροι στάθμευσης 

1. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων και να διαθέτουν κατάλληλο δίκτυο 

απορροής όμβριων υδάτων.  

2. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό 

σύστημα (με επαρκή αριθμό κατάλληλων φρεατίων και σιφονιών δαπέδου) και να 

εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των 

σωληνώσεων αυτού.  

 

Α.4.3 Σχέδιο αντιμετώπισης μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων της υπ΄ αρ. οικ.1915/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 304) 

Ο φορέας της ΜΕΘ οφείλει να εφαρμόζει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης μη 

κανονικών συνθηκών λειτουργίας, το οποίο κατ΄ ελάχιστο θα περιλαμβάνει:  

i. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.  

ii. Αντισεισμική θωράκιση όλων των κτιριακών δομών της δραστηριότητας 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό.  

iii. Εκπαίδευση του προσωπικού με τακτικές ασκήσεις εκκένωσης των κτιρίων στις 

περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.  

iv. Λήψη μέτρων για την αποφυγή συμβάντων διαρροής φυσικού αερίου και 

κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης ανάλογης διαρροής στην περίπτωση αστοχίας στην 

εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης.  

v. Μελέτη και κατασκευή ειδικών έργων για την ασφαλή αποστράγγιση του 

οικοπέδου και την αντιπλημμυρική θωράκιση των εγκαταστάσεων εντός αυτού, 

καθώς υπάγεται στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό 

GR06RAK0011 του Σχεδίου Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής.  

vi. Κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών από τον 

κίνδυνο πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στις κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται 

στο οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και στους 

όρους της οικείας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

μετριασμό των επιπτώσεων του κινδύνου πλημμύρας.  

 

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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1. Να εφαρμόζεται με ευθύνη του φορέα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

στο πλαίσιο του οποίου θα λαμβάνει χώρα περιοδική παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΜΕΘ.  

2. Να τηρούνται ημερολόγια  - μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της 

παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και 

εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων και όρων της παρούσας:  

i. Ημερολόγιο συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.  

ii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων (ΑΥΜ) της 

παρ. Α.3.6 της παρούσας.  

iii. Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4042/2012 - Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων 

(παρ. 4.α. του άρθρου 11 της υπ΄ αρ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης)  

iv. Αρχείο αποτελεσμάτων μετρήσεων των παραμέτρων ποιότητας των αστικών 

λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στο σύστημα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.  

3. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ) την ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, μέχρι το τέλος Μαρτίου του 

επόμενου έτους.  

4. Ο φορέας οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο στοιχείο, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους 

όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της έργου 

και στην έδρα του φορέα.  

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 

ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από 

την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις. Επιπλέον, 

εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου 

και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε τυχόν αυθαίρετων υφιστάμενων 

κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

αυθαιρέτων κατασκευών.  

2. Η παρούσα να είναι διαθέσιμη στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον 

φορέα του σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.  

3. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

- να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 

όρων, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κ.λπ.), βάσει των 

οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της 

παρούσας. Τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να 

επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο,  

- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,  

- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και  
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- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

4. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας και δεν 

καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

(εθνικής και κοινοτικής).  

5. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας επιβάλλονται στους υπεύθυνους 

του κυρίου του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

άρθρων  28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τους 

ν. 3010/2002 (Α΄ 91), ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και ισχύουν.  

6. Κατά την ανανέωση της υπ΄  αρ. Φ4883/4557/ ΠΕΡ.6/11/25-07-2012 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων 

Θώρακος Αθηνών “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, συνολικής δυναμικότητας 752 κλινών», να 

συμπεριληφθεί το έργο ως νομίμως υφιστάμενη νέα ΜΕΘ δυναμικότητας πενήντα 

(50) κλινών.   

 

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

 

571. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ12α/ ΓΠ. 23962/711 της 2/30.7.2020 

«Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με 

Αναπηρίες για το έτος 2020» (Β΄ 3141)  
Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 εδάφιο γ του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 130).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

143).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη 

Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για 

την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες 

διατάξεις»(Α΄ 111).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbDLnFAajSp3Zc36VWBthvclfdMBY7GndNOjEMmd7UD2
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα 

διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν γένει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των 

οποίων δεν είναι δυνατός [σχετ. η υπ΄ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιος του Υπουργού 

Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά 

με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 

την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»].  

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 

145).  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 « Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία, και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

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

12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

13. Την υπ΄ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 

δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. 

από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 1138).  

14. Την υπ΄ αρ. Δ14/20158/186/2-6-2020 απόφαση ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙΔ ως 

φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» 

(Β΄ 2341).  

15. Την υπ΄ αρ. 340/ 18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).  

16. Την υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 

3053).  

17. Την υπ΄ αρ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την 

εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη 

διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

18. Την υπ΄ αρ. 12972/2557/23-3-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 

650.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 30390 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 

6Ω2346ΜΤΛΚ-Ξ3Ψ).  

19. Την υπ΄ αρ. Δ11/οικ. 6385/148/10-4-2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Ανάθεση 

οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους 2020» (Β΄ 1904).  
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20. Την υπ΄ αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την 

λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με 

Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19» (ΑΔΑ: 6ΑΚΡ46ΜΤΛΚ-ΛΑΥ).  

21. Την υπ΄ αρ. 24739/1348/25-6-2020 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

22. Την υπ΄ αρ. 24738/1347/1-7-2020 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του 

Υπουργείου Εργασίας.  

23. Το υπ΄ αρ. 326/17-6-2020 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 

Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Απόσπασμα 

πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 

ΑμεΑ 2020.  

24. Τη λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως 

Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την 

κοινωνική ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας εκτιμάται, βάσει των 

απολογιστικών στοιχείων του προηγούμενου έτους και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ 

αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία 

κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες, 

Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID–19», ότι θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία 

έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 

2310803899 ), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και 

λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού 

προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2020 στην Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες 

(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).  

 

Άρθρο 2 

Στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός 

αυτού, για το έτος 2020, θα φιλοξενηθούν έως 1200 Άτομα με Αναπηρίες, με το 

αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  

Στους 1200 φιλοξενούμενους η αναλογία θα είναι 1 προς 1 (ένας συνοδός για ένα 

φιλοξενούμενο), σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους όπως 

ορίζονται στην υπ΄ αρ. Δ11 /οικ. 6385/148/ 10-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος 

σε Δήμους 2020» (Β΄ 1904).  
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Άρθρο 3 

Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό 

κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:  

α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.  

β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.  

γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.  

δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.  

 

Άρθρο 4 

1. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται 

στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με 

Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των 

κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.  

Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2020, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ 

αναλαμβάνει:  

α) Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό – υποστηρικτικό προσωπικό για 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.  

β) Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά 

δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, 

οικογένεια, ίδρυμα.  

γ) Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και 

το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι - εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση 

για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που 

διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις 

για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους.  

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που 

συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την ολοκλήρωση του 

κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2020 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας.  

δ) Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή να προσλαμβάνει προσωπικό συνοδείας που παρέχει 

υπηρεσίες το οποίο θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 

4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 

αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία 

ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).  

ε) Να καταβάλλει τις αμοιβές σε άτομα που θα απασχοληθούν με διάφορες 

ειδικότητες στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος, τη 

συνοδεία, την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, την υποστήριξη, την ψυχαγωγία, την 

άθληση και την ασφαλή διαμονή των συμμετεχόντων στις κατασκηνώσεις.  
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στ) Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων 

κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως 

συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας - πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.  

ζ) Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως αυτές προσδιορίζονται 

στην παρούσα.  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στην υπ΄ αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 

Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 

6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες ,Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης 

και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19» και για την ομαλή 

επιτυχή και ασφαλή φιλοξενία των Άτομων με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του 

Προγράμματος 2020, η επιλογή θα γίνεται κατά προτεραιότητα ως ακολούθως :  

1. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές 

δομές περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).  

2. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που προέρχονται από 

Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω 

των αυτών.  

3. Ανεξάρτητοι/ες – μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/ τριες με αναπηρία, οι οποίοι/ες, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα επιλέγονται βάσει της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους.  

η) Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν 

στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους 

σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας – πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από 

την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.  

θ) Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί 

κατασκηνωτές ΑμεΑ με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του 

κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.  

ι) Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ 

και, όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές 

νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα 

πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της 

Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.  

ια) Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη, που θα κριθεί απαραίτητη για την ομαλή και 

επιτυχή φιλοξενία για Άτομα με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του Κρατικού 

Προγράμματος 2020, καθώς και δαπάνες για την καλή και ασφαλή λειτουργία των 

κατασκηνώσεων. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να είναι επί παραδείγματι:  

α) Κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του 

προγράμματος,  

β) ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των ειδικοτήτων που απασχολούνται από 

την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2020 - από 

ατυχήματα ή ασθένειες,  

γ) έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. - 

για την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς 

και έξοδα διαμονής και διατροφής των υπευθύνων -εφόσον κριθεί απαραίτητο,  
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δ) έξοδα για την προμήθεια απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την 

ψυχαγωγία των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας και 

δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.),  

ε) δαπάνες που θα σχετίζονται με τα μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης του COVID–

19 σύμφωνα με την αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την 

λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με 

Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19».  

Των δαπανών αυτών εξαιρούνται όσες βαρύνουν τους οικείους Δήμους, οι οποίοι θα 

λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις κατά το τρέχουν έτος, όπως αυτές ορίζονται στην 

υπ΄ αρ. Δ11 /οικ. 6385/148/10-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση 

οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους 2020» (Β΄ 1904).  

ιβ) Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς 

απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό και 

οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των 

παραστατικών των ισόποσων δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού 

Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

ιγ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των 

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

κατασκηνωτικού Προγράμματος.  

ιδ) Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή. 

ιστ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.  

2. α) Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των 

υπηρεσιών που ανατίθεται στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ με την παρούσα , σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της απόφασης 2012/21/ΕΕ.  

β) Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ υποχρεούται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων 

και εξόδων για τις δραστηριότητες της που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών 

που ανατίθεται με την παρούσα.  

 

Άρθρο 5 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό 

πρόγραμμα ΑμεΑ 2020 είναι:  

α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της 

αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής 

επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του 

Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν 

την σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση 

υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.  

β) Η κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο 

Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον 

θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή λαμβάνοντας υπόψη όσα 

αναφέρονται στην υπ΄ αρ. Δ11/ οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την 
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λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με 

Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19».  

γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ. Κ.Α.μεΑ. από τους γονείς ή 

νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν 

πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού 

περιβάλλοντος) ή δικαστικού συμπαραστάτη, αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ 

με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση 

του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται 

από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική 

αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής.  

δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει 

ορισθεί και ενημερωθεί και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την 

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των 

επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ, του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής 

Φροντίδας, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με 

Αναπηρίες.  

ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο 

έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας 

τους. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν για 

περισσότερες των τριών κατασκηνωτικών περιόδων δύναται στην τελευταία περίοδο, 

και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκηνωτικού χώρου, να 

φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων, όμως, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των 

κατασκηνωτών ΑμεΑ στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.  

Επισημαίνεται ότι, δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο 

κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά 

τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα), καθώς 

και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας 

δεν τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους.  

 

Άρθρο 6 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τους αναπληρωτές τους, 

εκ των οποίων ένας θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει με εκτάκτους ή 

τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές 

εκθέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αξιολογεί τα αποτελέσματα και υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών 

Ατόμων με Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης της 

πορείας υλοποίησης του έργου.  
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης –σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της- σε ειδική 

συνεδρίασή της θα αξιολογεί συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου 

λαμβάνοντας υπόψη της και ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο 

του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού 

κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. προκειμένου 

να πιστοποιήσει το σύνολο της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού 

της χρηματοδότησης.  

 

Άρθρο 7 

Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του κατασκηνωτικού 

προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:  

α) 40% για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία 

και οργάνωση του προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 

Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), με την έκδοση 

της παρούσης.  

β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του 

οποίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).  

Βάσει της διάταξης του άρθρου 8 της απόφασης 2012/21/ΕΕ, όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με την ως άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα 

γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου. 

 

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

 

572. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4714 της 31/31.7.2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις 

για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 

2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, 

συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 

λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

148) 
 

... 

Άρθρο 8 

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες 

κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται εδάφιο 

και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται 

για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που 

ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης 

εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου 

επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη 

εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον 

επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως 

έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.  

Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση 

καταβολής τέλους οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι 

σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση 

που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται 

αναλογικά η παρ. 2.  

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής 

του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν 

παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής 

τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 

αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.». 

 

... 

Άρθρο 18 

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται παρ. 59 ως εξής:  

«59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται 

ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) 

εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:  

 

Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 

1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου 

εξαμήνου 2019 

Μείωση προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος 

≥ 5% έως και 15% 30% 

15,01% έως και 25% 50% 

25,01% έως και 35% 70% 

>35% 100% 
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Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του 

πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του 

παρόντος και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:  

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) 

τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ 

του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή  

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - 

Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ 

Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.  

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ 

καθ΄ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται 

κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν 

εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από 

απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα 

συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.  

Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

των άρθρων 69 και 71 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:  

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον 

τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό 

άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου 

έτους ή  

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.».  

Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα 

οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 69, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α΄ του πέμπτου εδαφίου 

της παρούσας, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

μηδενίζεται.  

Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης 

προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη 

Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που 

επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ν. 4174/2013 (Α΄ 170).  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την 

εφαρμογή της παρούσας.» 

 

... 

Άρθρο 51 
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Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στον ν. 4170/2013 – Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις 

της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές 

ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2020/876) 

Μετά το άρθρο 9AA του ν. 4170/2013 προστίθεται άρθρο 9ΑΒ ως εξής:  

«Άρθρο 9ΑΒ  

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις 

1. Οι ενδιάμεσοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του 

άρθρου 4, πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη γνώση τους, στην κατοχή ή στον 

έλεγχό τους σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών, ο υπολογισμός της οποίας εκκινεί από όποια από τις ακόλουθες 

ημερομηνίες προηγείται χρονικά:  

α) την επομένη ημέρα από εκείνη κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση 

καθίσταται διαθέσιμη προς εφαρμογή, ή  

β) την επομένη ημέρα από εκείνη κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση 

είναι έτοιμη προς εφαρμογή, ή  

γ) την ημέρα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της εφαρμογής της δηλωτέας 

ρύθμισης.  

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, και οι ενδιάμεσοι που αναφέρονται 

στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 4 υποχρεούνται να υποβάλλουν 

πληροφορίες εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία υπολογίζεται από την 

επομένη ημέρα αυτής κατά την οποία παρείχαν, άμεσα ή μέσω άλλων προσώπων, 

οιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλές.  

Κάθε ενδιάμεσος υποχρεούται να υποβάλει σύμφωνα με τις παραπάνω 

προϋποθέσεις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, εφόσον:  

α) έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή β) δεν διαθέτει φορολογική κατοικία σε 

κανένα κράτος μέλος αλλά:  

βα) διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μέσω της οποίας παρέχονται οι 

υπηρεσίες που άπτονται της ρύθμισης, ή  

ββ) έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ή  

βγ) έχει εγγραφεί σε μητρώο επαγγελματικής ένωσης για νομικές, φορολογικές ή 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.  

2. Σε περίπτωση εφαρμογής ρυθμίσεων γενικής χρήσης, ο ενδιάμεσος υποχρεούται 

να υποβάλει περιοδική έκθεση ανά τρίμηνο με την οποία παρέχεται ενημέρωση 

σχετικά με νέες δηλωτέες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στις περ. α), δ), ζ) και η) 

της παρ. 13, οι οποίες κατέστησαν διαθέσιμες στο διάστημα που μεσολάβησε από την 

υποβολή της τελευταίας έκθεσης. Η πρώτη περιοδική έκθεση υποβάλλεται από τον 

ενδιάμεσο έως την 30η Απριλίου 2021.  

3. Όταν ο ενδιάμεσος υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με την ίδια 

δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος - μέλος, 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση, εάν μπορεί να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο, 

ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος - μέλος.  
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4. Ο ενδιάμεσος, στον βαθμό που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει το επάγγελμα του δικηγόρου, απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά με τη δηλωτέα διασυνοριακή 

ρύθμιση στην Ελλάδα, όταν η συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση συνιστά 

παραβίαση της υποχρέωσης του δικηγόρου για την τήρηση απορρήτου και 

εχεμύθειας. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιάμεσος γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, σε 

κάθε άλλον ενδιάμεσο ή, αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάμεσος, στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που υπέχουν δυνάμει της παρ. 6.  

5. Στην περίπτωση που στην ίδια διασυνοριακή ρύθμιση υπάρχουν περισσότεροι 

του ενός ενδιάμεσοι, όλοι οι ενδιάμεσοι που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δηλωτέα 

διασυνοριακή ρύθμιση υποχρεούνται στην υποβολή πληροφοριών σχετικά με 

δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση. Προκειμένου να απαλλαγεί ένας ενδιάμεσος από την 

υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στην ελληνική αρμόδια αρχή, πρέπει να μπορεί 

να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παρ. 13 έχουν ήδη υποβληθεί από άλλον ενδιάμεσο.  

6. Όταν δεν υπάρχει ενδιάμεσος σύμφωνα με την παρ. 1 ή ο ενδιάμεσος 

γνωστοποιεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή σε άλλον ενδιάμεσο την εφαρμογή 

απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 4, ο άλλος ενδιάμεσος στον οποίο απευθύνεται η 

γνωστοποίηση ή, αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάμεσος, το ίδιο το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο υποχρεούνται να υποβάλουν τις πληροφορίες σχετικά με δηλωτέα 

διασυνοριακή ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεούται 

να υποβάλει πληροφορίες, αν δεν μπορεί να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι 

ίδιες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση έχουν 

ήδη υποβληθεί από τον ενδιάμεσο σε άλλο κράτος - μέλος.  

7. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες στην αρμόδια 

αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, εφόσον:  

α) έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ή  

β) δεν έχει φορολογική κατοικία σε κανένα κράτος - μέλος, αλλά έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία επωφελείται από τη ρύθμιση, ή  

γ) δεν έχει φορολογική κατοικία ούτε μόνιμη εγκατάσταση σε κανένα κράτος - 

μέλος, αλλά:  

γα) αποκτά εισόδημα ή παράγει κέρδη στην Ελλάδα, ή  

γβ) ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα.  

8. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, ο υπολογισμός της οποίας εκκινεί από όποια από 

τις ακόλουθες ημερομηνίες προηγείται χρονικά:  

α) την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση 

κατέστη διαθέσιμη προς εφαρμογή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο,  

β) την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση είναι 

έτοιμη για εφαρμογή από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο,  

γ) την ημέρα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της εφαρμογής της όσον αφορά το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο.  

9. Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες σχετικά 

με την ίδια δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος - μέλος, 
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απαλλάσσεται από την υποχρέωση, εάν μπορεί να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο, 

ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος-μέλος.  

10. Στις περιπτώσεις που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει τις 

πληροφορίες και υπάρχουν περισσότερα του ενός ενδιαφερόμενα πρόσωπα, το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο που υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες, σύμφωνα με τις 

παρ. 6 και 7, είναι το πρώτο κατά σειρά από τα ακόλουθα πρόσωπα:  

α) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που συμφώνησε τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση 

με τον ενδιάμεσο,  

β) ενδιαφερόμενο πρόσωπο που διαχειρίζεται την εφαρμογή της ρύθμισης.  

Προκειμένου να απαλλαγεί ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο από την υποχρέωση 

υποβολής πληροφοριών, πρέπει να μπορεί να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο ότι 

οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 13 έχουν ήδη υποβληθεί 

από άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.  

11. Οι ενδιάμεσοι και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν τις πληροφορίες 

σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, για τις οποίες το πρώτο στάδιο 

ολοκληρώθηκε μεταξύ 25 Ιουνίου 2018 και 30 Ιουνίου 2020, έως τις 28 Φεβρουαρίου 

2021.  

12. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιεί τις πληροφορίες που 

προσδιορίζονται στην παρ. 13 και που υποβλήθηκαν σε αυτήν σύμφωνα με τις παρ. 1 

έως 11, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών - 

μελών, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21.  

13. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του 

άρθρου 4 σύμφωνα με την παρ. 12 περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:  

α) τα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαμέσων και ενδιαφερομένων προσώπων, που 

περιλαμβάνουν το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (για φυσικά 

πρόσωπα), τη φορολογική κατοικία, τον ΑΦΜ και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που 

είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο,  

β) λεπτομερείς πληροφορίες για τα διακριτικά που αναφέρονται στο Παράρτημα IV 

και τα οποία καθιστούν δηλωτέα τη διασυνοριακή ρύθμιση,  

γ) σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης, που 

περιλαμβάνουν αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστή, εφόσον 

υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων 

με γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν εμπορικό, βιομηχανικό ή 

επαγγελματικό απόρρητο ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορία, της οποίας η 

γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς κανόνες δημόσιας τάξης,  

δ) την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ή θα ολοκληρωθεί το πρώτο 

στάδιο της εφαρμογής της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης,  

ε) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις που συνιστούν τη βάση 

της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης,  

στ) αξία της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης,  

ζ) αναφορά του κράτους - μέλους του ενδιαφερόμενου προσώπου/ενδιαφερόμενων 

προσώπων και τυχόν άλλων κρατών - μελών που είναι πιθανό να αφορά η δηλωτέα 

διασυνοριακή ρύθμιση,  
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η) τα στοιχεία ταυτοποίησης οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο κράτος-μέλος που 

είναι πιθανό να επηρεάσει η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση, με αναφορά των 

κρατών-μελών με τα οποία συνδέεται το εν λόγω πρόσωπο.  

14. Το γεγονός ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη 

ενέργεια έναντι δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης δεν συνεπάγεται ότι η 

Φορολογική Διοίκηση εγκρίνει το κύρος ή τη φορολογική μεταχείριση της εν λόγω 

ρύθμισης.  

15. Προς υποστήριξη της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρ. 13, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 τηρεί τα πρακτικά μέτρα που 

θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτούνται για την εφαρμογή του 

παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης 

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 13, στο πλαίσιο της διαδικασίας για 

την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 

20.  

16. Οι πληροφορίες που ορίζονται στις περ. α), γ) και η) της παρ. 13 δεν 

κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

17. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών διενεργείται εντός μηνός από το τέλος του 

τριμήνου κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες 

κοινοποιούνται έως την 30η Απριλίου 2021.  

18. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στις παρ. 1 και 8 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον:  

α) η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση καθίσταται διαθέσιμη ή έτοιμη προς εφαρμογή 

ή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 

και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή  

β) οι ενδιάμεσοι παρέχουν, απευθείας ή μέσω τρίτων προσώπων, βοήθεια, 

συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020.  

19. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού σχετικά με την εποπτεία ορισμένης κατηγορίας ενδιάμεσων, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μπορεί 

να εξειδικεύονται τα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους 

ενδιάμεσους σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.  

β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

μπορεί να εξειδικεύονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία της εφαρμογής των 

υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και να ρυθμίζεται 

κάθε ειδικότερο θέμα.  

γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

μπορεί να δοθεί παράταση έως τριών μηνών στις προθεσμίες υποβολής και 

ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και για 

χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, συνεπεία αντίστοιχης εκτελεστικής απόφασης 

του Συμβουλίου της ΕΕ, σε περίπτωση διασποράς της πανδημίας COVID-19. 

 

... 
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Άρθρο 57 

Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και 

έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822) 

1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013, προστίθεται νέο 

εδάφιο ως εξής:  

«Κατ΄ εξαίρεση, η κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν το ημερολογιακό έτος 

2019 είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του 

έτους αυτού.».  

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 έως 57 του παρόντος αρχίζει από την 1η 

Ιουλίου 2020. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Βλ. και την υ.α. Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 131993 

ΕΞ 20202020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης “Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για 

την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για 

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού 

COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)” 

(Β΄ 4095)» (Β’ 5101), κατωτ. αριθ. 911. 

 

Άρθρο 71 

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

1. Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα 

(9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, 

στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών 

προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη 

ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.  

2. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή 

εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα 

ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:  

α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική 

ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), και το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή των οποίων ο μέσος 

μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των 

μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdQY_ASoYFvTLLPTCLeBNbx9UzvJ6CO8GAFHHv0bg6aw
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αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα:  

αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό 

(10%),  

αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες 

(2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),  

αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη 

του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα) ως αγ) δηλώνονται 

στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.  

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, 

σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, ή των οποίων τα έσοδα του 

δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις 

εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό 

προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,  

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική 

ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020,  

δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, 

σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020,  

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020, και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα 

στοιχεία της φορολογικής διοίκησης,  

στ) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, 

σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και την υπ΄ αρ. 

ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β΄ 2276) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και την υπ. αρ. οικ.23103/478/2020 (Β΄ 2274) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισμός «Συνεργασία»), και οι οποίοι 

αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της 

πανδημίας.  

4. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών θα πρέπει σωρευτικά να 

πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:  

α) Να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ` ιδανικό μερίδιο, 

πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια 

κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.  

β) Να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 68 έως 83 του ν. 4605/2019 (Α΄ 

52). Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία των άρθρων 

αυτών και αν μέχρι την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75 του παρόντος, δεν έχει 

επιτευχθεί ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον 
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παραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις 

του ν. 4605/2019 μετά την έγκριση της συνεισφοράς του παρόντος νόμου, η 

συνεισφορά του παρόντος νόμου διακόπτεται. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην περ. ε).  

γ) Να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), 

61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ακόμα κι αν 

εξέπεσε από αυτές, ούτε να εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας, εκτός εάν ο οφειλέτης παραιτηθεί πριν την υποβολή της αίτησης του 

άρθρου 75 του παρόντος.  

δ) Να υφίσταται οφειλή επιδεκτική συνεισφοράς κατά την παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου.  

ε) Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την επιδεκτική 

συνεισφοράς οφειλή και ο δικαιούχος να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της 

αιτήσεως άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.  

στ) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του Δημοσίου οφειλή, για 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:  

στα) Εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν 

καθυστέρηση μέχρι (90) ημέρες στις 29.2.2020:  

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες 

(300.000) ευρώ.  

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο 

έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην 

υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου 

εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη 

σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 

τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.  

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου του και 

των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που 

δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης του άρθρου 75.  

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά 

Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους 

πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να μην 

υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει 

συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου 

ορίου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού 

νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα 

από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.  

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή της συζύγου και των 

εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να 

έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.  

vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 

τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) ευρώ.  
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Δεν λογίζεται ως καθυστέρηση η χορήγηση εκουσίως από τον χρηματοδοτικό φορέα 

ή δυνάμει νομοθετικής πρόβλεψης, αναστολής στην καταβολή της μηνιαίας δόσης.  

στβ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

ενενήντα (90) ημερών στις 29.2.2020 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. 

στα):  

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 

ευρώ.  

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο 

έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην 

υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου 

προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο 

και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) 

εξαρτώμενα μέλη.  

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου και των 

εξαρτώμενων μελών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν 

υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης του άρθρου 75.  

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά 

Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους 

πιστωτές τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να μην 

υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή 

έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του 

μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού 

νομίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα 

από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.  

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να μην υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

 vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 

τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) ευρώ.  

στγ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

ενενήντα (90) ημερών στις 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την 

ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα:  

i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης του άρθρου 75, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.  

ii) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο 

έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην 

υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ. Το ποσό του 

προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ 

για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε 

εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.  

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου και των 

εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν 
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υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης του άρθρου 75.  

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά 

Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους 

πιστωτές τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να μην 

υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή 

έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του 

μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού 

νομίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα 

από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.  

v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή της συζύγου και των 

εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να 

έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) 

ευρώ.  

vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 

τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) ευρώ.  

vii) Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή για τα δάνεια της παρούσας 

κατηγορίας, ο καθένας από αυτούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλεξιμότητας: (1) Το ατομικό του εισόδημά να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες 

πεντακόσια (12.500) ευρώ, (2) η ακίνητη περιουσία του να έχει συνολική αξία που 

δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ, (3) να θεωρείται 

πληγείς, σύμφωνα με την παρ. 3.  

5. Ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα του αιτούντος, με βάση τις 

προαναφερθείσες διακρίσεις των υποπερ. στα΄, στβ΄ και στγ΄ της παρ. 4, λαμβάνει 

χώρα ανά πιστωτή.  

6. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της 

διαχείρισής τους σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η τιτλοποίησή 

τους σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τον ν. 4649/2019 (Α΄206) και η 

υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές, δεν εμποδίζει τη ρύθμισή 

τους σύμφωνα με το παρόν.  

7. Σε περίπτωση που η επιδεκτική συνεισφοράς του Δημοσίου οφειλή έχει υπαχθεί 

οριστικά στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (A΄ 130), εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά 

του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει 

συνεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο 

της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση του 

άρθρου 4 του ν. 3869/2010, η οποία εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει 

συζητηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 75. Αν οι αιτούντες 

ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για την 

καταβολή συνεισφοράς του Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, η δίκη του 

ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά.  

 

Άρθρο 72 

Ορισμοί 

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:  
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α) Ως «οφειλέτης» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει χρηματικές οφειλές έναντι 

των χρηματοδοτικών φορέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρόντος νόμου 

και αφορά, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο (πρωτοφειλέτη) σε σύμβαση με 

πιστωτικό ίδρυμα και άλλο χρηματοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόμενους εις 

ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.  

β) Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η 

εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του 

ν. 4354/2015, εφόσον τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις 

επιδεκτικές ρύθμισης με μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, 

συμμετέχει στη διαδικασία του παρόντος νόμου μόνο μέσω της εταιρίας διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση 

σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Πιστωτής, ο 

οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθμισης με τιτλοποίηση, σύμφωνα με τον 

ν. 3156/2003, συμμετέχει στη διαδικασία του παρόντος μόνο μέσω του προσώπου, 

στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 

του ν. 3156/2003.  

γ) Ως «οφειλή» νοείται η οφειλή του οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα από 

οποιαδήποτε αιτία, για την οποία έχει παραχωρηθεί εμπράγματη εξασφάλιση στην 

κύρια κατοικία του οφειλέτη.  

δ) Ο όρος «σύζυγος» περιλαμβάνει και τον αντισυμβαλλόμενο σε σύμφωνο 

συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α΄181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).  

ε) Ως «εξαρτώμενα μέλη» νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11 του 

ν. 4172/2013 (Α΄ 167).  

στ) Ως «οικογενειακό εισόδημα» νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων του 

αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους 

αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

Στο «οικογενειακό εισόδημα» συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και 

τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.  

ζ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς κατά την παρ. 17 του 

άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 

4 του ν. 4514/2018.  

η) Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που δηλώνει ο αιτών στην αίτηση του άρθρου 

75.  

θ) Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, 

όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του 

οφειλέτη και διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

ι) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» ορίζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74.  

ια) Ως «σύμβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιλέγει ο οφειλέτης 

και αναλαμβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης του οφειλέτη, κατά το στάδιο της 

αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη ρύθμιση των οφειλών. Σύμβουλος 

θεωρείται, ενδεικτικά, ο δικηγόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονομολόγος ή 

οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ειδικότητα με γνώσεις και εμπειρία για τη διενέργεια 
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των απαιτούμενων διαδικασιών και την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη 

διαδικασία.  

ιβ) Ως «μεταφορικά μέσα» νοούνται τα αναφερόμενα στις περ. γ), στ) και ζ) της 

παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, που ευρίσκονται στην κυριότητα του 

αιτούντος.  

 

Άρθρο 73 

Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων 

1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με το στοιχείο i των 

υποπερ. στα) ως στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, ως αξία του ακινήτου 

που αποτελεί την κύρια κατοικία, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό 

του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με 

τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη 

προσδιορισμού φόρου.  

2. Αν ο αιτών έχει κατ΄ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην 

κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του κατά το άρθρο 71 είναι η αξία 

της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.  

3. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με το στοιχείο v των 

υποπερ. στα) ως στγ) της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 71, ως αξία της συνολικής 

ακίνητης περιουσίας λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισμό του 

συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον 

ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, 

εξαιρουμένων των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν 

προσδιορίζεται αξία Ε.Ν.Φ.Ι.Α. Η παρούσα εφαρμόζεται και για την αξιολόγηση της 

συνολικής περιουσίας του συνοφειλέτη ή του εγγυητή, σύμφωνα με τον αριθμό (2) 

του στοιχείου (vii) της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71.  

 

Άρθρο 74 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), 

σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). 

Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες και 

εφαρμογές και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές 

προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 5 της υ.α. 104120 ΕΞ 2020 της 18/23.9.2020 

«Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με 

εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν 

πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των 
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άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β΄ 4095), κατωτ. αριθ. 439, ορίστηκε 

ότι: «Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του άρθρου 74 του ν. 4714/2020 λειτουργεί στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας 

φιλοξενείται και λειτουργεί». 

Εκδόθηκε η υ.α. 110674 ΕΞ 2020 της 1/5.10.2020 «Λειτουργικές προδιαγραφές 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή 

δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που 

έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο 

των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β΄ 4381), κατωτ. αριθ. 792. 

 

Άρθρο 75 

Υποβολή αίτησης 

1. «Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του 

άρθρου 71, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου 

στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η Οκτωβρίου 2020». 

Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, αρκεί να υποβληθεί 

αίτηση από έναν από αυτούς. 

To μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 

36 του ν. 4734/8-8.10.2020 (Α’ 196), κατωτ. αριθ. 801. Με την δε παρ. 2 ιδίου 

άνω άρθρου ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 30ή Σεπτεμβρίου 

2020». 

2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.  

3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  

Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα διενεργείται με την αυθεντικοποίησή του 

μέσω των κωδικών/ διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Κατά την υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία 

μέσω διαλειτουργικότητας:  

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, 

ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και 

οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας.  

β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι 

επιτηδευματίες.  

4. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

του, τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος, και επιβεβαιώνει τα 

στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες 

υπεύθυνες δηλώσεις:  

α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των παρ. 2 ως 

4 του άρθρου 71.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgGvZ48oHMMUvhFy9TqGivHGogdwh5wwHU56BXyKbjc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ2sxJ1omnOPOxEZimjWb8YsZWO53fd9qToOYaB7afY_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8H69BYATHe5V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYC4Me1gvhPloDNNOM0aVaxwn2lkI806JIx0BOuD0bp
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β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς για πρόσβαση, επεξεργασία και 

διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων 

δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή τους, για τους σκοπούς του παρόντος.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε 

περίπτωση που ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.  

5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο και από τα εξαρτώμενα μέλη του 

αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους, καθώς και από τον συνοφειλέτη ή 

τον εγγυητή, στην περίπτωση ύπαρξης δανείων της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 

4 του άρθρου 71. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η 

συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 

άρθρου 71 λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο 

σύμφωνα με τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα μέλη, που έχει στην 

επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης πρέπει να έχει δηλωθεί στη 

Φορολογική Διοίκηση πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

6. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του 

απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) 

και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον 

έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 για τον αιτούντα, 

τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη και τον συνοφειλέτη ή εγγυητή, της υποπερ. στγ) 

της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71.  

7. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης για 

τον αιτούντα, το σύζυγο, και τα εξαρτώμενα μέλη, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων,  

β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού 

έτους,  

γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου 

φορολογικού έτους.  

Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας από την 

τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 

υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των 

προβλεπόμενων προθεσμιών, η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την 

τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.  

8. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομένων της παρ. 7, η αίτηση 

διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους 

ανακτώνται αυτόματα τα εξής:  

α) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες 

είναι επιδεκτικές συνεισφοράς κατά το άρθρο 71, το οφειλόμενο ποσό ανά φορέα και 

την ημερομηνία καθορισμού του ύψους της οφειλής,  

β) στοιχεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση ή μη των δανειακών υποχρεώσεων στις 

29.2.2020, και σε περίπτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

ενενήντα (90) ημερών, την καταγγελία της δανειακής σύμβασης,  

γ) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,  
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δ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί της κύριας κατοικίας του 

αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή τους.  

9. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα και των 

συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώμενων μελών, για την ακρίβεια και την 

πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.  

10. Αν αποδειχθεί στη συνέχεια με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 9 είναι ψευδής και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του 

αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει αυτής 

για το μέλλον και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται, σύμφωνα με το άρθρο 81.  

11. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας 

Τραπεζών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), ως 

προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία 

του παρόντος κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδικασίας 

επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.  

12. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση, ότι για τη σύνταξή της 

συνέπραξε σύμβουλος και δηλώσει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα, ο τελευταίος 

εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο παρόν άρθρο, δικαιούται αμοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά 

χρηματοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό 

φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:  

α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 76, η 

κατά τα ανωτέρω αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται κατά τον χρόνο της 

αποστολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού των μηνιαίων δόσεων από τον 

χρηματοδοτικό φορέα,  

β) στην περίπτωση των δανείων της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 76, η αμοιβή της 

παρούσας καταβάλλεται είτε κατά τον χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση, είτε 

το αργότερο μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 76, 

ανεξαρτήτως εάν θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση. Η αμοιβή καταβάλλεται έναντι 

νομίμου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του οφειλέτη, επιβαρύνει τον 

οφειλέτη και είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου 

είτε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη για συνεισφορά οφειλή. 

Έξοδα πίστωσης του λογαριασμού του συμβούλου από τον χρηματοδοτικό φορέα, 

βαρύνουν τον σύμβουλο. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο σύμβουλος.  

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται το 

περιεχόμενο της αίτησης του παρόντος άρθρου. 

Εκδόθηκε η απ. Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 114633ΕΞ/2020 της 

9/12.10.2020 «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης του άρθρου 75 του ν. 

4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 4488) με την οποία ορίστηκε ότι: 

«Ειδικώς στις περιπτώσεις αιτούντων του άρθρου 75 του ν. 4714/ 2020 (Α’ 148) 

για τους οποίους:  

α) Δεν προκύπτει φορολογητέα αξία του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια 

κατοικία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), λόγω του ότι 

εξαιρούνται δυνάμει ειδικών διατάξεων από την υποχρέωση υποβολής των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta1Bcqy03aHfnzAmw6UJgZHrSCT0W6TMgqhNKETsfERf


424 
 

δηλώσεων από τα οποία προκύπτει ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή  

β) το εμπράγματο δικαίωμα του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια 

κατοικία αποκτήθηκε εντός του έτους 2020,  

για την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75 του ν. 4714/ 2020 (Α’ 148) ο αιτών 

οφείλει να προβεί στην καταχώριση του εμπράγματου δικαιώματος στη 

Φορολογική Διοίκηση, υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση του έντυπου Ε9 και στη 

συνέχεια να καταχωρίσει στην αίτηση του άρθρου 75 τα ακριβή στοιχεία του 

ακινήτου, καθώς και να δηλώσει την αντικειμενική αξία αυτού, όπως αυτά 

προκύπτουν από τον σχετικό τίτλο κτήσης του, τον οποίο και οφείλει να 

μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74. 

Στις περιπτώσεις όπου στον σχετικό τίτλο κτήσης δεν αναγράφεται για 

οποιοδήποτε λόγο η αντικειμενική αξία του ακινήτου, κατά τα ανωτέρω, ο αιτών 

οφείλει να επισυνάψει στην αίτησή του, έντυπο Αντικειμενικού Προσδιορισμού 

Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο, δυνάμει του 

οποίου υπολογίζεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου που δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.» 

 

Άρθρο 76 

Έγκριση αίτησης 

1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των παρ. 3, 4 και 7 και την 

υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 75 από τον αιτούντα, η αίτηση 

θεωρείται υποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση των δεδομένων 

της παρ. 8 του άρθρου 75. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, 

διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας του 

άρθρου 71, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον 

αιτούντα. Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται και η αίτηση θεωρείται 

απορριφθείσα.  

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιμότητα του οφειλέτη βάσει των 

οφειλών έναντι των χρηματοδοτικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και 

μία καταγγελμένη οφειλή στον χρηματοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 

φορέα κρίνονται με βάση τα αναφερόμενα της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 

του άρθρου 71. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας του οφειλέτη κρίνονται με βάση την κατηγοριοποίηση της οφειλής 

που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.  

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 71, αποστέλλεται στον οφειλέτη και 

τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξιμος για 

συνεισφορά δημοσίου. Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά 

περίπτωση την ακόλουθη ενημέρωση:  

α) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας 

αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών 

από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας 

δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του 

Δημοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 7, οπότε ο χρηματοδοτικός 
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φορέας αποστέλλει το ποσό της μηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.  

β) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός δεκαπέντε (15) το 

αργότερο ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του στην 

καταβολή των δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές 

κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της 

οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρούσας, ο χρηματοδοτικός φορέας 

αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να 

ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.  

γ) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, για να 

εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα 

αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον 

χρηματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτό, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον 

οφειλέτη αμελλητί, προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και 

βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη 

και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου 

αυτές είναι εφαρμοστέες. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και 

τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο 

οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 

αργότερο εντός της προθεσμίας της παρ. 4. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην 

αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και 

σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης 

συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την 

ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης , ο 

χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της 

μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης 

συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται 

απορριφθείσα.  

«4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως τις 31.3.2021 το αργότερο. Στην 

περ. γ) της παρ. 3, η συμφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση 

των μερών και στη σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως των δύο».  

To πρώτο εδ. της παρ. 1 τροποποιήθηκε και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε ως άνω 

από την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, με 

την παρ. 3 του οποίου ορίστηκε ότι : «Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου άρχεται από την 1η.1.2021.»  

5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών, 

αποστέλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα η πληροφόρηση για καθεμία από αυτές. 

Δεδομένου ότι η συνεισφορά εγκρίνεται για το σύνολο των οφειλών ανά 

χρηματοδοτικό φορέα, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να 
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ρυθμιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από 

τους χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά.  

6. Για κάθε επιλέξιμη οφειλή, μία μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί, ακόμη 

και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από 

διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.  

«7. Σε περίπτωση που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων 

σε οφειλές, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο και έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 

μπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η 

καταβολή συνεισφοράς είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την 

ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δύναται να χορηγηθεί επιπλέον 

επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη 

διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν 

μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών από τις 

31.3.2021».  

Tα δεύτερο και τρίτο εδ. της παρ. 7 τροποποιήθηκαν και η παρ. αυτή 

διαμορφώθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

κατωτ. αριθ. 991, με την παρ. 3 του οποίου ορίστηκε ότι : «Η ισχύς των παρ. 1 

και 2 του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1η.1.2021.»  

 

Άρθρο 77 

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου 

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 76, η έγκριση 

καταβολής της συνεισφοράς γνωστοποιείται στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να 

εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται 

φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.  

2. Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους 

λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα. Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί 

πιστώνονται μόνο από το δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται μόνο 

για την πίστωση του λογαριασμού του δανείου. Η καταβολή της συνεισφοράς του 

Δημοσίου γίνεται σε μηνιαία βάση.  

3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιμων οφειλών για συνεισφορά του 

Δημοσίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 76 για 

το σύνολο των οφειλών, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς.  

4. Ακόμα και μετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, το 

Δημόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, 

προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η 

συνεισφορά είναι επιλέξιμες και ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά 

περίπτωση τιθέμενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 80.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία πληρωμής της συνεισφοράς του Δημοσίου, το 
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όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα 

σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου. Η απόφαση της παρούσας πρέπει να 

συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.  

Εκδόθηκε η υ.α. 104120 ΕΞ 2020 «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς 

Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια 

κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του 

κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 

148)» (Β΄ 4095), κατωτ. αριθ. 439. 

Εκδόθηκε η υ.α. 131993 ΕΞ 2020 της 18/19.11.2020 «Αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Διαδικασία 

καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες 

εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις 

δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 

του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)” (Β΄ 4095)» (Β’ 5101), κατωτ. αριθ. 911. 

 

Άρθρο 78 

Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου - Χρονικό διάστημα καταβολής 

1. Η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα κατά περίπτωση αναφερόμενα 

ποσοστά και, με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων του εφαρμοστέου κατά 

περίπτωση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αναφορικά με 

επιχειρηματικές οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα, καταβάλλεται ως εξής:  

α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71:  

αα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. α) ή 

την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της μηνιαίας δόσης.  

αβ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.  

αγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. α) δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.  

β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71:  

βα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ) 

της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.  

ββ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.  

βγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης.  
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Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. β΄ δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.  

γ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ΄ της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 71:  

γα) Για τους πρώτους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα 

τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης.  

γβ) Για τους επόμενους τρείς (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί της μηνιαίας δόσης.  

γγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της μηνιαίας δόσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. γ) της παρούσας 

δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.  

2. Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία 

βάση, η συνεισφορά του Δημοσίου καλύπτει εννέα (9) μήνες από την έγκρισή της 

σύμφωνα με το άρθρο 76 και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι 

απαιτητή από τον χρηματοδοτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση 

ανάγεται σε μηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά και το ανώτατο ποσό 

της παρ. 1 και η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι 

απαιτητή η δόση, μπορεί να καλύπτει περισσότερους μήνες και μπορεί να 

διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα 

δάνεια της παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη 

συνεισφορά δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι 

τόκοι, δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 4 του άρθρου 71, ανά κατηγορία δανείων και 

ανά πιστωτή.  

 

Άρθρο 79 

Υποχρεώσεις οφειλέτη 

1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης 

έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη 

θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική 

ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη 

εμπρόθεσμη καταβολή, η καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ.  

β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του 

και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά 

τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.  

2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο 

οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που 

είναι καταβλητέες, καθ΄ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης, όπως καθορίζεται στην 

περ. β), μετά την λήξη της επιδότησης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη προσήκουσα 

καταβολή η μη καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
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β) Το χρονικό διάστημα της διάρκειας παρακολούθησης ανά κατηγορία έχει ως 

εξής:  

βα) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, το 

χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες.  

ββ) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, το 

χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες.  

βγ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, το 

χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες.  

βδ) Για δάνεια των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία βάση, σε οποιαδήποτε 

κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 71 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστημα 

παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες.  

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2, ο οφειλέτης 

εκπίπτει από τη συνεισφορά του Δημοσίου, η συνεισφορά διακόπτεται για το μέλλον 

και ποσά που έχουν καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη, σύμφωνα με τα 

άρθρα 80 και 81. Ειδικά στην περίπτωση της παρ. 2, η έκπτωση επέρχεται 

αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του.  

 

Άρθρο 80 

Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου 

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.  

β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος.  

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών εντολών πίστωσης, 

δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν 

τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.  

δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.  

ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που 

βαρύνει τον ίδιο, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιούχος 

δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής 

ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την 

καταβολή του μέρους της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει 

την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο 

τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε 

ενημερώσει το Δημόσιο.  

Με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υ.α. 104120 ΕΞ 2020 της 18/23.9.2020 

«Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με 

εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν 

πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των 

άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β΄ 4095), κατωτ. αριθ. 439, ορίστηκε 

ότι: «Τα ποσά που ορίζονται στην περίπτωση ε) του άρθρου 80 του ν. 4714/2020 

καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο». 
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στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 79.  

ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι 

ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.  

 

Άρθρο 81 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών 

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 79, τα καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, 

καταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο δύο τοις εκατό 

(2%) από τον χρόνο καταβολής τους. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. ζ) του 

άρθρου 80, επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%) από τον χρόνο 

καταβολής τους. Για την ανάκτηση των ποσών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις 

παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Σε περίπτωση μη οικειοθελούς 

επιστροφής τους, τα ποσά αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 

356/1974 (Α΄ 90).  

2. Ειδικά για την περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των κανονισμών 

ήσσονος σημασίας για τα επιχειρηματικά δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την 

επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία καταβολής τους και έως 

την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 

αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 

αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης 

(2008/C 14/06), εκτός αν συντρέχουν παράλληλα οι προϋποθέσεις της περ. ζ) του 

άρθρου 80, οπότε και εφαρμόζεται επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%), σύμφωνα με την 

παρ. 1.  

3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη 

ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή 

απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, με σκοπό την υπαγωγή του στον 

παρόντα νόμο, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 71 αυτού, καθώς και 

τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά του Δημοσίου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (75 Α΄). Σε κάθε 

περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία 

παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών 

ευθυνών των υπευθύνων.  

 

Άρθρο 82 

Παροχή στοιχείων 

Το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής διοίκησης και των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74 όλα τα στοιχεία του παρόντος νόμου, από τα 

οποία προκύπτει η επιλεξιμότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές 

συνεισφοράς οφειλές.  

 

Άρθρο 83 
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Διενέργεια ελέγχων 

Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, καθώς και κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, 

σύμφωνα με το άρθρο 79, τα δεδομένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η 

επιλεξιμότητά του και η τήρηση των υποχρεώσεών του, μπορούν να διαβιβάζονται σε 

αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι 

αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 

παρόντος.  

 

... 

Άρθρο 89 

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του 

ν. 4307/2014 

Εξαιρετικά για το έτος 2020, ο χρόνος της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), παρατείνεται αυτοδικαίως κατά 

τρεις (3) μήνες, για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της 

διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. 

Ομοίως, παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) μήνες ο χρόνος της ειδικής 

διαχείρισης για επιχειρήσεις που, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, 

διάγουν τον επιπλέον των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνο που έχει δοθεί με 

δικαστική απόφαση κατά το ίδιο ως άνω άρθρο. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

αιτηθεί σχετική παράταση, που χορηγεί το δικαστήριο, η οποία γίνεται δεκτή μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρονικό διάστημα της παράτασης προσαυξάνεται 

κατά τρεις επιπλέον (3) μήνες. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων δεν 

εφαρμόζονται σε διαδικασίες για τις οποίες συντρέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος οι προϋποθέσεις εφαρμογής των δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της 

παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 76 του νόμου 4307/2014. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246). 

Για την περαιτέρω παράταση του χρόνου ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων, βλ. 

το άρθρο 80 του ν. 4756/26-26.11.2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 936.   

Για την περαιτέρω παράταση του χρόνου ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων , βλ.  

το άρθρο ένατο του ν. 4783/12-12.3.2021 (Α΄ 38), κατωτ. αριθ. 1170.  

... 

Άρθρο 97 

Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 

ως εξής:  

«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών 

προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του 

άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.  

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου 

πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες 

δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXAFEBhaOYyqV5TLAt714zgFJ9iovTWBbM-BB-zLLtF
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2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) 

επόμενων μηνών.  

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 

2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με 

αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).».  

 

Άρθρο 98 

Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ 

Ειδικά για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του έτους 2020, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων το όριο 

προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 

επενδύσεων του επόμενου έτους, που προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4270/2014 

(Α΄ 143), μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2020.  

 

Άρθρο 99 

Μεταβίβαση πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες 

Εξαιρετικά για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, η μεταβίβαση 

πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς τους δευτερεύοντες διατάκτες, σύμφωνα με 

την περ. δ) του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής 

υπουργικής απόφασης, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, παρατείνεται μέχρι 

τις 31.10.2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας. 

 

... 

Άρθρο 103 

Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία «Τhomas Cook Group PLC” 

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται εκ νέου από 1.7.2020 μέχρι και τις 

31.10.2020. 

 

... 

Άρθρο 106 

Χρήση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη 

άλλων αναγκών 
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(Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).  

 

... 

Άρθρο 111 

Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και τουριστικών λεωφορείων 

«1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών 

μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και 

στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά 

τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και 

σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που 

αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.  

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το 

ύψος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος».  

Το άρθρο 111 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 

4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 482 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 

1146, ορίστηκε ότι: «Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγούνται ως 

αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 

όπως ισχύει, στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στις Τουριστικές 

Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν και έχουν θέσει σε 

κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης καθώς και στα 

τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά 

τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης 

πόλεων τουριστικά λεωφορεία και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 

2636/1998 (Α’ 198), είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του 

άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, 

ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 

κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος 

ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται 

με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 

δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».  

Με την παρ. 3 του άρθρου 139 του του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 

991, ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) 

εφαρμόζονται και για τα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε 

κυκλοφορία τουριστικά τρένα.»  

Είχε εκδοθεί  η υ.α. 87618/2020 «Μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά 

λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ. )» (Β’ 4901), κατωτ. αριθ. 875, για την παύση 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgfv6ilslTIvFJ0k-tQ50M7xqzQ_sUayTomKj2gxDwJ
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ισχύος της οποίας βλ. την  παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

κατωτ. αριθ. 991.  

Εκδόθηκε η υ.α. 20065/2020 «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών 

γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που 

διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771), κατωτ. 

αριθ. 1005. 

Εκδόθηκε η υ.α. 143777/2020 «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που 

πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 5822), κατωτ. αριθ. 1013. 

Εκδόθηκε η υ.α. Φ32/143943/2020 «Μέτρα στήριξης σιδηροδρομικών 

επιβατικών μεταφορών που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για 

τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 5826), κατωτ. 

αριθ. 1015.  

Εκδόθηκε η υ.α. 51611/2021 «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που 

πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 852), κατωτ. αριθ. 1157. 

 

... 

Άρθρο 114 

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα 

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες 

επιβλήθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του 

άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν 

το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 

85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των 

προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος.  

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, 

μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη 

δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, 

αποσβέννυνται.  

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων 

δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1. 

 

... 

Άρθρο 120 

Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVNtvO_eRYEqqnn1kPZSdoV90FE50VN55yELybTpVh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWWMtT6NW0uT9y0Tq2b4QsDDf3ISSHnP9Mnt0ksBu9uM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSrv8Mk9hqXuV3M6QN51gxYcQ_P_get5eb8kE_LEGMqk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GAhCA4M9OVh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudgBNSKfBADpwWXHfWeY3l1-10Gjl8gvfIJ6jP4T63JE
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(Τροποποιείται η παρ. 4 και διαμορφώνεται εκ νέου το άρθρο 6 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25) . 

 

... 

Άρθρο 122 

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 

1. (Αντικαθίσταται το τρίτο εδ. της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-

30.5.2020 (Α΄ 104) , ανωτ. αριθ. 339). 

2. (Αντικαθίσταται η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 

104) , ανωτ. αριθ. 339). 

 

«Άρθρο 123 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών 

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που 

έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 

2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 

1.7.2020 έως 30.09.2020. 

Για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας παρ., βλ. τα άρθρα 1 και 3 της υ.α. οικ. 32085/1771/2020 

«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις 

επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους 

κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)» (Β΄ 3371), κατωτ. αριθ. 613. 

2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 

το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις - εργοδότες 

της παρ. 1, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 ως 31.03.2021. 

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών 

βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.  

Για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παρ., βλ. τα άρθρα 2 και 3 της υ.α. οικ. 

32085/1771/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών 

εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 

τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)» (Β΄ 3371), κατωτ. αριθ. 

613. 

Για τον καθορισμό των όρων υπαγωγής και την διαδικασία εφαρμογής της 

παρούσας παρ. 3 για την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-


436 
 

εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων - εργοδοτών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, βλ. την υ.α. 

Δ.15/Δ΄/οικ./31665/1214/2020 (Β΄ 3962), κατωτ. αριθ. 718. 

4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 για τις 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της 

απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών 

εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2020 έως 31.03.2021.  

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι 

οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων 

μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ. 37177/1459 της 22/24.9.2020 «Καθορισμός 

όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του 

ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναφορικά με την κάλυψη από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ» (Β΄ 4111), κατωτ. αριθ. 743. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η 

διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» 

Στο άρθρο 123, τροποποιήθηκαν οι παρ. 2 και 4 και το άρθρο 

αναδιαμορφώθηκε στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 486 του ν. 4781/2021 

(Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704, είχε οριστεί ότι: «Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των 

συμβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), του 

άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), 

των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), καθώς και των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.» 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ. 37177/1459 της 22/24.9.2020 «Καθορισμός όρων 

υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 

4714/2020 (Α΄ 148) για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WB5whwp3K6fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaRBfYXYrYkCVMVUbH5t2cOS2icOlkrq2Q37fQV-KiAL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VWYO9Plj4JItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQtc6BC0ywuN33pbyTZEMNGusFzOMZ236XyRIj0H7oFN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
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στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναφορικά με την κάλυψη από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ» (Β΄ 4111), κατωτ. αριθ. 743. 

 

«Άρθρο 123Α  

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας 

«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία 

λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό 

διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.  

1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία 

λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό 

διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.3.2021.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι 

όροι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παρ. 1, οι 

υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων 

στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» και της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος».  

Στο άρθρο 123Α, το οποίο είχε προστεθεί  με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α’ 

214), κατωτ. αριθ. 872, προστέθηκε παρ. 1α και το άρθρο αυτό 

αναδιαμορφώθηκε στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 37 του ν. 4778/2021 

(Α’ 26), κατωτ. αριθ. 1127. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ.15/Δ΄/49300/1927/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας 

κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών 

καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του 

ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β’ 5715), κατωτ. αριθ. 997. 

 

Άρθρο 124 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που 

πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του 

τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 

μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και 

του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VWYO9Plj4JItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQtc6BC0ywuN33pbyTZEMNGusFzOMZ236XyRIj0H7oFN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPs6VqsYghNnNMzwiJN1KSzotZV4B_DP_TMqwYgHcl1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkHmnxkG8mpCIPW63Y5bPSaRUyD0-OCXVK4-6WLhM-X
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ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε 

αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που 

έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν 

προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο 2020, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά 

μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.».  

O τίτλος και η παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρο πρώτο της από 

10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597. 

2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 

άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ΄ αναλογία των ημερών 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες 

και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.  

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι 

οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί 

οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι 

πέραν της 30ής.09.2020.  

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω 

μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν 

σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, 

υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης 

εργασίας.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για 

την εφαρμογή του παρόντος.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 

704, ορίστηκε ότι: «Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των 

συμβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), του 

άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), 

των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), καθώς και των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.» 

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. οικ. 42774/1072/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που 

πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706), κατωτ. αριθ. 845. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVqaxWYi4G7dINcKVQ6fq9wH7xj0pZdUcyJIqpHy7-T
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Βλ. και την υ.α. οικ. 51083/2612 της 11/16.12.2020 «Καθορισμός της 

διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

2020» (Β’ 5515), κατωτ. αριθ. 975. 

 

... 

Άρθρο 126 

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης 

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται 

την 1.3.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 

191), για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας μέχρι την 31η.12.2020.  

2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά 

παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

 

... 

Άρθρο 135 

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής 

Προστασίας 

1. Η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:  

«10. Με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε 

υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία 

λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) 

κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού ή 

καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών 

αναγκών του δήμου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται 

υπάλληλοι ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο ΚΕΠ του 

ίδιου δήμου.».  

2. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου των 

απασχολουμένων στις εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των ΟΤΑ και 

των νομικών τους προσώπων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να 

παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η.7.2020. Η ισχύς της παραγράφου 

αυτής άρχεται από 11.3.2020.  

3. Η παρ. 6 του άρθρου 93 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής :  

«6. Η παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρμόζεται αναλόγως και 

για τον διορισμό Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.». 

 

... 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
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Άρθρο 137 

Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής 

για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 

2018 

Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141) 

προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται με απόφασή του να παρατείνει 

την ανωτέρω προθεσμία.».  

 

Άρθρο 138 

Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής 

Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής 

Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των 

Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων 

πολέμου, η οποία, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξε ή λήγει ενόσω βρίσκονται 

σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται έως 

τις 30.11.2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, 

εφόσον η προβλεπόμενη θητεία λήγει πριν τις 30.11.2020. 

 

... 

Άρθρο 142 

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού οικονομικής 

ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο 

καταχωρίζονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδι-ή 

αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η καταχώρηση του 

κάθε σωματείου με τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται με απόφαση 

του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις 

αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα 

μητρώα.  

2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο μητρώο διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του 

ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το μητρώο αθλητικών σωματείων αποτελεί 

υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου 

και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων.  

3. Το μητρώο αθλητικών σωματείων συνιστά για τους τρίτους επίσημη πηγή 

πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, 
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ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής 

συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο.  

4. Κατά το έτος 2020 καταβάλλεται ποσό δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ 

ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, 

που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1, 

προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής απαγόρευσης της 

λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19.  

5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα 

αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 παρ. 7, 50 και 51 του 

ν. 2725/1999, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 

βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.  

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον 

αθλητισμό Υπουργού το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το 

επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι 

κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού 

και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο 

φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η 

διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των 

κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο 

ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 

Για την εξειδίκευση των διατάξεων των άνω παρ. 4, 5 και 6, σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής 

ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που 

είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου, βλ. την υ.α. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ 

ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/2020 «Καθορισμός του 

πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 

4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 5462), κατωτ. αριθ. 962. 

 

«Άρθρο 143 

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 

1. Ειδικά για το έτος 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων 

αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών προκηρύσσονται μετά από την ολοκλήρωση 

στις 31.12.2020 του δευτέρου κύκλου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 

μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 

ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 5357). Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες 

των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την 

ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του 

χρονικού διαστήματος από την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης του ανωτέρω 

δεύτερου κύκλου υποβολής αιτήσεων εγγραφής, δηλαδή από την 1η.1.2021, έως την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y8a1mBc4GbvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWx4GlM_4GDnlnYdCrQ0E8GrR7Krs46r_Gx09B32jeWc
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31η.3.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 

2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή 

ομοσπονδίας. Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές 

διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) 

λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.  

2. Οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου 

των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόμου και του 

οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 

31η.3.2021».  

Το άρθρο 143, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 27 του ν. 4726/18-

18.9.2020 (Α΄ 181) κατωτ. αριθ. 723, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την 

παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), κατωτ. αριθ. 970. 

Με τις δε παρ. 2 και 3 ίδιου άνω άρθρου 58 ορίστηκε ότι: «2. Η παρ. 1 

εφαρμόζεται και σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία η οποία, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, έχει ήδη προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των 

καταστατικών της οργάνων. Μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου, σύμφωνα με 

το οικείο καταστατικό, αρμόδιου οργάνου αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, που 

προκηρύσσουν εκλογές κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 

4714/2020 (Α’ 148), εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους. Η πράξη που 

διαπιστώνει την έκπτωση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

προκήρυξη των εκλογών ή, αν πρόκειται για αθλητική ένωση ή ομοσπονδία που 

έχει ήδη προκηρύξει εκλογές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός πέντε 

(5) ημερών από την ημερομηνία αυτή, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει αποφασιστεί η 

ματαίωσή τους. 3. Το παρόν δεν ισχύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την 

ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).» 

 

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

 

573. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48937 της  

31/31.7.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη 

Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 3158) 
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί, 

-με την παρ. 4 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50682/2020 «Επιβολή 

προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών 

συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3362), κατωτ. αριθ. 609 και 

-με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και 

Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236 

της 13/13.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

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

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4AbmJ-KebyXnSfz6FzV8L8RPQVuuMKdFKwnA48nTjS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRueK4Yi8UAbjWVvlPPk1TdjyDvHhQ8iaoebJlk26Nfl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ4580NIClvqf8-QlAfLTe4uZJya0vgcAtOT5Wl9zJXv
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προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την 

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

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

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/2020 

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών 

και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582), κατωτ. αριθ. 651, από την έναρξη ισχύος της 

ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου τέταρτου αυτής. Με 

την δε παρ. 5 ιδίου άνω άρθρου τέταρτου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από 

την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 

23:59.» 

 

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

 

574. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595 της 

31/31.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων 

και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3159)  

Η παρούσα, όπως είχε συμπληρωθεί, 

-με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

51360/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές 

εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και 

Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3429), κατωτ. αριθ. 622, 

-με το άρθρο 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221/2020 «Ανώτατο όριο 

συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες 

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3483), κατωτ. 

αριθ. 632, 

-με το εδ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297/2020 

«Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί 

κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 

συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας – 

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών “Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή 

κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 

Ενότητες και Δήμους της Χώρας” (Β΄ 3483)» (Β΄ 3500), κατωτ. αριθ. 637, 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της, από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/2020 

«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LGY32-REUlH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXK0MR8Mg02n2L19vjd1su-5zi8lWM6f8mjG94yS2LVh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cmms8C3JO__nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSNZWEKxWbLwHWE3tzwY1QqjzdTP5Pr-k0jAAhu5d4O5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1jpUuwo0olJmPE9q1NiMCw_uNuIzW6tYhjkPDa3pxA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQpCHXWGpJP_0amK5xGRMZZGqTSaRmmn5sd7hSb3_6t
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EHeg6Q1XR2e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcptAnYbHKysAvUJi_s_RcBBOfhXwQXhHIW32bD9rXdE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVb74Eu2Bk7jF4xv5Ge1Shq3eVBqPWLbPEoF5tuhDVNs
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σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, 

θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και 

των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο 

σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 

648, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. δ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 8 αυτής.  

Με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

52973/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές 

εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και 

Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3583), κατωτ. αριθ. 652, ορίζεται ότι: «Η υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 (Β΄ 3159) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 

εκάστοτε ισχύει δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.» 

 

 

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

 

575. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48932 της 31/31.7.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που 

προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3160)  
Με την περ. ε΄ παρ.1 του άρθρου 30 της υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

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

3611), κατωτ. αριθ. 653, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη 

ισχύος της, ... ε. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48932/31.7.2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, 

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

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

(Β΄ 3160)». Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα 

απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 

2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.» 

 

----------.---------- 
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576. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48929 της 31/31.7.2020 «Μέτρα προστασίας 

στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά 

τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3161)  
Με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 της υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από 

την έναρξη ισχύος της, ... δ. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48929/31.7.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της 

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

(Β΄ 3161)». Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα 

απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 

2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.» 

 

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

 

577. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967 της 31/31.7.2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής 

χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 3162) 
Η παρούσα υ.α. 

-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας - Εσωτερικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

49329 της 3/3.8.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/ 31.7.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

“Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β΄3162)» (Β΄ 3224), 

-καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/2020 

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), κατωτ. αριθ. 595. 
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578. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49000 της 

31/31.7.2020 «Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β΄ 3163) 
Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/2020 

«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων 

σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, 

θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και 

των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο 

σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 

648, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό 

στοιχεία α… β. Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, 

κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β΄ 3163), όπως η 

ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51212/13.8.2020 κοινή 

απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β΄ 3395)». 

 

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

 

579. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 της 31/31.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165) 
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί, 

-με το άρθρο 4 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50420/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3326), κατωτ. αριθ. 

593, 

-με το άρθρο 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3330), κατωτ. αριθ. 595, 
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-με το άρθρο 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669/2020 «Επιβολή των μέτρων της 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό 

διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3345), κατωτ. αριθ. 602, 

-με το άρθρο 4 της υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/2020 «Επιβολή των μέτρων 

της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων 

χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 

ειδικότερων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 

15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3427), κατωτ. αριθ. 620, 

-με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/2020 «Επιβολή των 

μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 

ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα 

από 21.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3461), κατωτ. αριθ. 629,  

-με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333/2020 «Επιβολή των 

μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 

ειδικότερων μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας 

Κρήτης από 25.8.2020 έως και 1.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3503), κατωτ. αριθ. 638, 

-με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.529657 της 27/28.8.2020 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή 

προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία 

της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 6.6.2020 έως και 9.7.2020” (Β΄ 2111), έως και την 15η.9.2020» (Β΄ 3575) 

και 

-με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/2020 «Επιβολή των 

μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 

ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως 

και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

3577), κατωτ. αριθ. 649, 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89Kv1psDWBs8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVrKEdJJndNIb6iBAXR6lKJm6eaPOm0-P8oCorehu2xr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JWWFLFz5g33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYd4AmJQgeqcbd2W9BSnTzbepMK2GZgHNIzofVywKASO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU-3yhh4ThWaZR_p55JoVufmca5D5rKsHieeML3dh4ol
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb6QwuX4yBOZyPyr1V2UJh2ttKEIEi3JwpPgVYrtVbsm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYbmgeAXg7PmMEAa9AQJaHvGvltbjGgMEmx66mcCcFOx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2fyPWoBme3y6q5GwJ_HMSn-vRLmZatCM1QmvQmSop_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2fyPWoBme3y6q5GwJ_HMSn-vRLmZatCM1QmvQmSop_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rysWPhE3RjwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtReksCS8TTdlZvWFcg7mo9uZ2Bk09t1sv3z1kvtk8TuQ
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δυνάμει της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αυτής. Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω 

άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 

2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 

ειδικότερες διατάξεις.» 

 

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

 

580. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4715 της 31.7/1.8.2020 «Ρυθμίσεις για τη 

διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και 

καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. 

(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149) 

 

... 

Άρθρο 17 

Μεταφορά ασθενών με κορωνοϊό COVID-19 

Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι Υγειονομικές Περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας μπορούν 

να μισθώνουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα με οδηγό για τις ανάγκες 

μεταφοράς ασυμπτωματικών ασθενών με COVID-19 ή ασθενών με ήπια συμπτώματα 

COVID-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας ή εξειδικευμένης μεταφοράς από μέσα του 

ΕΚΑΒ. Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, η μίσθωση γίνεται με ανάλογη εφαρμογή 

της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

 

Άρθρο 18 

Παράταση για άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 

(Α΄74), παρατείνεται για τρεις επιπλέον (3) μήνες.  

2. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020, 

παρατείνεται για τρεις (3) επιπλέον μήνες.  

 

Άρθρο 19 

Μετακίνηση προσωπικού 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

 

Άρθρο 20 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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(Αντικαθίσταται το άρθρο τριακοστό της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108). 

 

Άρθρο 21 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID - 19 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167).  

 

... 

Άρθρο 24 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του 

κορωνοϊού COVID - 19 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) ανωτ. 

αριθ. 25).  

2. (Αντικαθίσταται το άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).  

3. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

4. (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

5. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

6. (Αντικαθίσταται το άρθρο πεντηκοστό τρίτο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

7. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πρώτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).  

8. (Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).  

9. Παρατείνεται έως την 31η.12.2020 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα 

τοποθετηθούν εφεξής κατ΄ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των 

ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η 

απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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(A΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ισχύει έως τις 

31.12.2020.  

Με το άρθρο 13 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι:  

 «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (A΄ 

149), ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2021.» 

10. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή 

θα προκληθούν μέχρι τις 31.12.2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις 

περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και 

απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 

άρθρο 27 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105). Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου 

εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (Β΄ 

4898) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ή την υπ` αρ. 

ΕΜΠ/5/2012 (Β΄ 3054) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Οι γενόμενες πληρωμές των 

ανωτέρω δαπανών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι νόμιμες.».  

11. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ανωτ.αριθ.155).  

 

... 

Άρθρο 28 

Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών 

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/ 2005 (Α΄ 81) αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Από 31.12.2020 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση.». 

 

... 

Άρθρο 30 

Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Το άρθρο 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 14 Κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

1. Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Μ.Π.Φ.Υ.) είναι κάθε 

είδους όχημα ή άλλο κινούμενο μέσο, το οποίο έχει διασκευαστεί και εξοπλιστεί 

κατάλληλα, στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα και παρέχει υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την 

έγκαιρη διάγνωση νόσων. Οι Κ.Μ.Π.Φ.Υ. εξυπηρετούν ανάγκες υγείας σε περιοχές 

με ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

όπως σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, εξυπηρετούν 
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ανάγκες πληθυσμού, που αντιμετωπίζει δυσχέρειες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, 

είτε λόγω ελλείψεων σε αυτές, είτε λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών διαβίωσης.  

2. Κ.Μ.Π.Φ.Υ. δύνανται να διαθέτουν τα νοσοκομεία, οι Υγειονομικές Περιφέρειες 

(Υ.Πε.) με τις αποκεντρωμένες δομές αυτών (Κέντρα Υγείας), οι OTA Α΄ και Β΄ 

βαθμού, οι ιατρικοί/οδοντιατρικοί σύλλογοι και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στα νοσοκομεία, οι 

Κ.Μ.Π.Φ.Υ. δύνανται να λειτουργούν, είτε ως υπηρεσίες/ειδικές μονάδες που 

υπάγονται λειτουργικά σε ιατρικά τμήματα, είτε να συστήνονται και να λειτουργούν 

αυτόνομα, ως οργανικές μονάδες αυτών. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι Κ.Μ.Π.Φ.Υ. 

λειτουργούν ως υπηρεσίες λειτουργικά υπαγόμενες στους ως άνω φορείς.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, ο πάσης 

φύσεως εξοπλισμός, η στελέχωση και οι ειδικότητες του προσωπικού, το έργο και τα 

κριτήρια επιλογής του επιστημονικά υπεύθυνου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των 

Κ.Μ.Π.Φ.Υ., η εξειδίκευση του έργου των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.  

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου εγκρίνεται η λειτουργία των Κ.Μ.Π.Φ.Υ. για 

την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), κατόπιν 

υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας: α) όλων των σχετικών 

εγγράφων και δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου φορέα, που ορίζονται στην 

απόφαση της παρ. 3 και β) της απόφασης της παρ. 5 περί τήρησης των όρων και 

προϋποθέσεων καλής λειτουργίας των Κ.Μ.Π.Φ.Υ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η 

περιοχή ευθύνης, καθώς και ο τύπος ή η κατηγορία της Κ.Μ.Π.Φ.Υ., σύμφωνα με τις 

υπηρεσίες υγείας κάθε ιατρικής ειδικότητας που αναπτύσσει. Η ισχύς της εν λόγω 

απόφασης ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης αυτής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ανωτέρω κοινή απόφαση.  

5. Με απόφαση του οικείου Διοικητή Υ.Πε., συστήνεται τριμελής Επιτροπή 

Ελέγχου Κ.Μ.Π.Φ.Υ. στην έδρα κάθε Υ.Πε., η οποία αποτελείται από έναν ιατρό ή 

οδοντίατρο των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. (νοσοκομείων του ΕΣΥ) ή των 

αποκεντρωμένων δομών της (κέντρων υγείας), έναν διπλωματούχο μηχανικό και έναν 

διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., ή της κεντρικής 

υπηρεσίας της. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, συστήνεται τριμελής 

Επιτροπή Ελέγχου Κ.Μ.Π.Φ.Υ. στην έδρα κάθε Περιφέρειας, η οποία αποτελείται 

από έναν ιατρό ή οδοντίατρο της οικείας Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων 

της, έναν διπλωματούχο μηχανικό της οικείας Περιφέρειας ή των περιφερειακών 

ενοτήτων και έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της οικείας Περιφέρειας. 

Χρέη γραμματέα στις ανωτέρω επιτροπές ανατίθενται σε διοικητικό υπάλληλο 

κατηγορίας ΤΕ/ΔΕ της οικείας Υ.Πε. ή Περιφέρειας. Έργο των επιτροπών είναι: α) ο 

επιτόπιος έλεγχος των Κ.Μ.Π.Φ.Υ. της οικείας Υ.Πε., των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. 

αυτής, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών δικαιούχων φορέων για τη 

διαπίστωση της τήρησης των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων και β) η σχετική 

γνωμοδότηση προς τη διοίκηση της Υ.Πε. ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Σε 

περίπτωση θετικής γνωμοδότησης εκδίδεται απόφαση περί τήρησης των όρων και 

προϋποθέσεων καλής λειτουργίας της Κ.Μ.Π.Φ.Υ.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να αξιοποιούνται οι Κ.Μ.Π.Φ.Υ. σε 

περιπτώσεις επειγουσών και εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας.  
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7. Σε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, από τον οποίο προκύπτει η μη 

τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κ.Μ.Π.Φ.Υ., ανακαλείται η 

απόφαση έγκρισης λειτουργίας αυτών.  

8. Φορείς που διαθέτουν Κ.Μ.Π.Φ.Υ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος εντός δώδεκα (12) 

μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3.» 

 

... 

Άρθρο 38 

Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ 

1. Μετά το άρθρο 32 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προστίθεται άρθρο 32Α ως εξής:  

«Άρθρο 32Α Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ 

Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τη δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση, 

ανακαίνιση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), 

μετεγκατάσταση σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων ή κέντρα υγείας, καθώς και 

σε υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ, 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 38 του ν. 4495/2017.».  

2. Η διαδικασία της παρ. 1 μπορεί να ακολουθηθεί, κατ΄ επιλογήν του 

ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος.  

 

Άρθρο 39 

Δαπάνες εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού 

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) παρατείνεται έως και 

τη δημοσίευση του παρόντος.  

«2. Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων 

βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά 

εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου 

κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τη δημοσίευση της 

παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι 

νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του 

προϋπολογισμού των νοσοκομείων με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά 

από προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου, που παρέχεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως προς τον αριθμό των αποζημιούμενων εξετάσεων 

που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο ένατο της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597. 

Με την παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) κατωτ. αριθ. 970, 

ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως 

προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση 
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δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος».  

 

... 

Άρθρο 41 

Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων 

Για το χρονικό διάστημα έως την 31η.10.2020 και εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να 

διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η 

αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο δημόσιας υγείας, κύριων και μη κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται 

και εκτελείται κατά του φορέα εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων των κύριων και μη 

κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται οι 

συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες 

εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά 

διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε 

σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η παρούσα διάταξη 

καταλαμβάνει και όλες τις εν ισχύ αποφάσεις αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών 

καταλυμάτων. 

 

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

 


