
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 
(Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφαση 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.

2 Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον 
ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική 
εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19.

3 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεν-
νηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα 
έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 5648/120 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 

(Β΄ 4262) κοινή υπουργική 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), όπως ισχύει.

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), όπως ισχύει και δια-
τηρήθηκε 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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).

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 υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ερ-
γαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).

18. Την υπό στοιχεία οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργα-
ζομένων 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 κο-
ρωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου 
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α΄ 55)» 
(Β΄1208), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 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 «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της 
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς 
ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονο-
μίας» (Β΄ 4262),

22. Την υπ’ αρ. οικ.3269/168/22.01.2021 εισηγητική 
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Το γεγονός ότι το ύψος της επιπλέον προκαλούμε-
νης δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον Προ-

ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων από την παρούσα απόφαση δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί εκ των προτέρων και εξαρτάται από το πλή-
θος των ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης, 
αποφασίζουμε:

Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α’ 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φε-
βρουαρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 8172 (2)
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον 

ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική 

εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρ-

μας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 256) και ιδίως την παρ. 4.

2. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

4. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

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

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




