
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/16.4.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457).

2 Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού 
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περι-
ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3 Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 
από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, 
άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογι-
κών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματο-
λογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς 
και των κτηματολογικών γραφείων και υποκατα-
στημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 
στο σύνολο της Επικράτειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  ΓΔΟΥ 89 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκο-

πού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμ-

φάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄1457).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» (Α΄ 84) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 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. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4683/2020 (Α΄83).

3. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄94), ιδίως το άρθρο 41.

4. Τις διατάξεις του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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).

5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικα-
σίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως το 
άρθρο 83, όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «περί κα-
θορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006» (ΕΕ L 
347 της 20.12.13).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

11. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

14. Την αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

15. Την αριθμ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

16. Την αριθμ. 340/26.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄3051).

17. Την αριθμ. 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

18. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

19. Την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 
1140/2006, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρω-
μής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς, 
ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επι-
στροφής»(Β’ 1862), όπως ισχύει.

20. Την αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρή-
σεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄1457), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (Β΄1578) όμοια απόφαση.

21. Την ΑΠ 85/15.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί κατά 
την έκδοση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αποφασίζουμε:

Η αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 όμοια, 
τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 η φράση «καθώς και επιχειρήσεων με τη 
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευ-
θύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απα-
σχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε 
(5) εργαζόμενους» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς 
και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρ-
ρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων 
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εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή 
απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους».

2. Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«(α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απα-
σχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή είναι αυτοα-
πασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.α.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26806 (2)
Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού 
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περι-
ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και 
ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ε. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επι-
βολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού 
κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και 
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊ-
ού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και 
ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερι-
κών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα ’’Επι-
βολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού 
κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και 
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 
Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 
και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00 (Β’ 944)’’» 
(Β’ 1209).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 
1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
επίσης Υπουργών (Β’ 1168) και τροποποιήθηκε εκ νέου 
με την υπ’ αρ. 24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
Υπουργών (Β’ 1272).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794/25.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 1585).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1081).

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Παράταση ισχύος του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
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κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1585).

7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαίο 
τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με τα 
νησιά, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπ’ αρ. Β1α,Β2α/οικ.26802/25.4.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/

11.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας 
του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Επιβο-
λή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 
με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ-
ού COVID-19 » (Β΄ 1302) έως και τις 4.5.2020 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών  Υποδομών και Μεταφορών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 (3)
Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 

από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, 

άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολο-

γικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτημα-

τολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 

καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και 

υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτη-

ματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-

τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-
ϊού» (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. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δη-
μοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά 
με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για 
την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελι-
ών της Χώρας, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων, των 
Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του 
Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της Χώρας.

10. Την από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

11. Την υπ’ αρ. Β1,Β2,Β3/οικ.26790/24.4.2020 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 πρώτο
1. Τη λειτουργία των έμμισθων και άμισθων υποθη-

κοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφεί-
ων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών 
γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 
15.5.2020, ως ακολούθως:

Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο 
έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊ-
σταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, 
Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φο-
ρέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην 
είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, 
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εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, 
ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της 
υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των 
κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται 
υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα για τις άνω υπηρε-
σίες, σύμφωνα με την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παρά-
γοντες: 1) σύσταση για χρήση μάσκας, 2) διαθεσιμότητα 
αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) απόσταση με-
ταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και 
4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων 
εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός 
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Άρθρο δεύτερο
1. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποια-

δήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υπο-
θηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, 
Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και 
υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-

τώπισης 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. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στα άμι-
σθα υποθηκοφυλακεία παύουν να τελούν σε αναστολή 
από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 και οι εργοδότες υπο-
χρεούνται να δηλώσουν την ανάκληση της αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, κα-
θώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της ανα-
στολής, σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Προστασίας
και Επενδύσεων του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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