
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40128 
Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του 

ν. 4688/2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 «Ειδικές 

μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυ-
ξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 26 του ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 200).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. 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).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

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

6. Το π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

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. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη» (Α’ 65).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070).

13. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

14. Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

15. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 
19.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

16. Την υπ’ αρ. 14482/25.2.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/ 
2020» (Β’ 767).

17. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να συντρέχουν επι-
τακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημό-
σιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η αναγκαιότητα 
αντιμετώπισης του κινδύνου συνωστισμού ιδίως κατά 
τους μήνες του θέρους και του φθινοπώρου. 

18. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε 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) και το γεγονός ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση ισχύος

1. Η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 
(Α’ 101), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 14482/25.2.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 767), παρατείνεται έως 
την 30.9.2021 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.
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2. Η ισχύς των αποφάσεων δημιουργίας προσωρινών 
διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κί-
νησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιο-
χών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με 
μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, 
σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας παρατείνεται 
από τις 31.5.2021 τις 30.9.2021.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2021
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