
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα 
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού το-
μέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268).

2 Τροποποίηση (1η) της υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.: 61292/ 
05.09.2019 απόφασης, με θέμα: «Σύσταση στο 
Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικών, μη αμειβόμενων Επιτροπών, 
που αφορούν στην έγκριση για διενέργεια ειδι-
κών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών 
επεμβάσεων ασθενών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 27039/617 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/

12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέ-

τρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομέ-

νων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομέ-

νων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού 

τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 33 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:

α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 84) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνο-
δο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),

2. τα άρθρα δέκατο και δωδέκατο 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 αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104),

3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.03.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού 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),

4. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύουν,

7. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),

8. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258),

9. την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος 
δαπανών ΝΠΔΔ και Οργανισμών υπό εποπτεία» (Α΄ 200),

10. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

11. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως 
ισχύει,

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
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13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

14. 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),

15. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

16. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

17. την υπ’ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β΄ 3051),

18. την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

19. την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.03.2020 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 993), όπως ισχύει,

20. την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/08.05.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή 
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), όπως 
ισχύει,

21. την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/03.06.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 05.06.2020 έως και 14.06.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2146),

22. την υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 «Μέτρα οι-
κονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων 
-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται ση-
μαντικά» (Β΄ 2268),

23. την υπ’ αρ. οικ.21496/73/04.06.2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

24. την υπ’ αρ. οικ. 23799/1323/17.06.2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

25. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που ανή-
κουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των 
μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίοι 
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,

26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις 
υπάρχουσες πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί με την υπ’ 
αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 όμοιά της, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενί-
σχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών 
του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268)
ως εξής:

Στο συνημμένο Παράρτημα:
1. Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, προστίθεται ΚΑΔ που πλήττεται τον 

μήνα Ιούνιο ως εξής:

7022

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρι-
σης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά 
προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

2. Στον ΠΙΝΑΚΑ II, προστίθεται ΚΑΔ, που πλήττεται τον 
μήνα Ιούλιο, ως εξής:

7022

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρι-
σης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά 
προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως 
ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α1β/Γ.Π.:86822 (2)
Τροποποίηση (1η) της υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.: 61292/ 

05.09.2019 απόφασης, με θέμα: «Σύσταση στο 

Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-

ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικών, μη αμειβόμενων Επιτρο-

πών, που αφορούν στην έγκριση για διενέργεια 

ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδι-

κών επεμβάσεων ασθενών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tην παράγραφο 5 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 

«Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 




