
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 
με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της 
υπό στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 απόφασης 
(Β’ 3710).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 39363/1537/30-9-2020 
(Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς 
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), 
γ), δ) και ε) της παρ.  2 του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40450/K6 (1)
Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 

με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της 

υπό στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 απόφασης 

(Β’ 3710).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 2 και της περ. ια 

της παρ. 3 του άρθρου 14, του άρθρου 16 και ιδίως, 
του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

2. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 
τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ Ι.173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

3. Το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΑ’ του ν. 4727/2020 «Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις», άρθρα 75-83.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα 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).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. 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).

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

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Tην υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 48077/Y2/2018 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β’ 1133).

12. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/28.08.2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή 
παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και 
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ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 34).

13. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευ-
θύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).

14. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

15. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

16. Την υπό στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επι-
τροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων 
φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδι-
κασία» (Β’ 3710).

17. Τη λήξη, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 (Β’ 3710) απόφασης του 
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της 
τριετούς θητείας της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία έχει 
συγκροτηθεί με το άρθρο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης.

18. Την υπό στοιχεία ΔΠ/885/15-01-2021 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία λήφθηκε κατά την 
υπ’ αρ. 432 συνεδρίασή του, θέμα 26Α: «Εισήγηση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς την Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για έκδοση απόφασης με θέμα: «Tρο-
ποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 με 
τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της απόφασης 
ΔΠ/59948/17.10.2017 του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Σύσταση, συγκρότηση 
και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτ-
λων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλο-
δαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία» (Β’ 3710).

19. Το υπ’ αρ. 3743/10.02.2021 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

20. To άρθρο 1 της υπό στοιχεία 11973/05.04.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών (ΥΟΔΔ 163), όπως εκάστοτε ισχύει, βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-

τικού Προσανατολισμού» και αντιμετωπίζεται από την 
καταβολή ανταποδοτικών τελών δυνάμει της υπ’ αρ. 
69693/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4485).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Ν.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού» και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 με 
τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της απόφα-
σης υπό στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 του Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Σύστα-
ση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής 
Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέ-
ων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της 
ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία» 
(Β’ 3710), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Οι παρ. 1, 2 και 3 του «άρθρου 5» με τίτλο «Συ-

γκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της υπό στοιχεία 
ΔΠ/59948/17.10.2017 απόφασης του Υφυπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Σύσταση, 
συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτι-
μιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής 
ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαί-
δευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία» (Β’ 3710), 
αντικαθίστανται, ως εξής:

1. Η Επιτροπή Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται 
ως ακολούθως:

α) Παπαϊωάννου Σπυρίδωνας του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 136729), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρώ-
τρια την Αθανασούλη Αγγελική του Νικολάου (Α.Δ.Τ. 
ΑΝ429844), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Μπαμπίλης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π 384125), 
Σύμβουλος Α’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, με αναπληρώτρια την Τζανετέα Ευφροσύνη του 
Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 208281), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ) Κατσανέβας Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΔΤ 
ΑΒ065789), δικηγόρος-διδάκτορας Νομικής, με αναπλη-
ρώτρια την Κατσιμάνη Μαρίνα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 
542086), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.

δ) Μαρτούδη Ελευθερία του Παντελεήμονα (Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 672714), εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης με αναπληρώτρια την Μαρκουλάκη Ευαγγελία του 
Σταύρου (Α.Δ.Τ. Λ 176172), δικηγόρο.

ε) Αλτάνης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 662845), 
στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ειδικότητας ΠΕ Πληροφο-
ρικής με αναπληρώτρια την Χειμωνάκου Φωτεινή του 
Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΒ 328942), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

στ) Πανδής Προκόπης του Οδυσσέα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 510153), 
διδάκτορας Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πολιτικός Επιστή-
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μονας, μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
με αναπληρωτή του τον Παπαβλασόπουλο Κοσμά του 
Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ136565), εμπειρογνώμονα.

ζ) Σαχινίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. 
Χ554438), Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με αναπληρωτή τον Καραγεώργο Νι-
κόλαο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΟ1432708), Πολιτικό 
Μηχανικό, πρώην Σχολικό Σύμβουλο, Διευθυντή Γενικού 
Λυκείου.

η) Κουτούζης Μανώλης του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 065380), 
μέλος ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, με αναπληρωτή του τον Λα-
γουδάκο Μιχαήλ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ566529), Ηλε-
κτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ, πρώην Σχολικό 
Σύμβουλο, Υπεύθυνο Γραφείου ΣΕΠ Ανατολικής Αττικής.

2. Καθήκοντα Πρόεδρου της Ε.Ι. ασκεί ο Παπαϊωάννου 
Σπύρος με αναπληρώτρια την Αθανασούλη Αγγελική.

3. Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ι. ασκεί η Θεοφίλη 
Μαρία του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 550759) με αναπληρώ-
τρια την Μπράχου Κωνσταντίνα του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 087477), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΠ/59948/ 

17.10.2017 (Β’ 3710) απόφαση του Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Σύσταση, συγκρότηση 
και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτ-
λων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλο-
δαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία».

Άρθρο 3
Δημοσίευση- Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Απριλίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Aριθμ. 17512/1153 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 

(Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς 

τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), 

γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), όπως ισχύει .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο 
της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4722/2020 (Α’177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
21 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 
20.3.2020 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 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 137).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το 
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Τις διατάξεις του π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομέ-
νων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή 
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779).

19. Την υπ’ αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Παράταση της ισχύος των έκτακτων 
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρό-
νου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρ-
θρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του, (Α’ 55)» (Β’ 1208), όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
υπ’ αρ. 16135/ 499/23-04-2020 (Β’ 1566), 20788/610/
29-05-2020 (Β’ 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β’ 2684), 
οικ. 30742/1002/28-7- 2020 (Β’ 3148), οικ. 36124/1194/ 
11-09-2020 (Β’  3945), οικ. 52241/1567/17-12-2020 
(Β’ 5586) όμοιές της.

20. Την υπ’ αρ. 37095/1436/17-09-2020 απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργα-
ζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι 
των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των 

απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμο-
γή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β’ 4011).

21. Την υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 «Λεπτομέρει-
ες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) 
της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), για «ευπαθείς ομά-
δες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» 
(Β’ 4262).

22. Την υπ’ αρ. οικ. 10195/516/10-3-2021 εισηγητική 
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-
σμό και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτιμά-
ται στο ποσό των 534.000€, ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ: 
2310989899, έτους 2021, αποφασίζουμε:

Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της 
υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2021
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