
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/1920/
Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού 
Ε θνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκ-
μισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β’  999) 
όπως ισχύει.

2 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσω-
ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντι-
μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της 
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορω-
νοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.914.2/Γ/8086 Σ.1914 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/1920/

Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού 

Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκ-

μισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β’ 999) 

όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής 

Αμύνης» (Α’ 316).
2. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου β’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν.δ. 4198/1961 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού νομοθε-
σίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» 
(Α’ 168).

β. Του άρθρου 3 του ν.δ. 93/1973 «Περί συμπληρώ-
σεως των διατάξεων περί εκμισθώσεων ακινήτων των 
Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπο-
ρικής Αμύνης» (Α’ 169).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Την υπό στοιχεία 247153α/09-08-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ-
νας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).

4. Το υπ’ αρ. «25»/16-12-2020 πρακτικό της Διοικητικής 
Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ) (ΑΔΑ: 
6ΕΓΣΟΛΡΦ-ΘΥ3).

5. Την υπό στοιχεία Φ. 914.2/Γ/2986/Σ. 676/20-7-2016 
απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση της 
Φ. 914.2/Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης Υφυπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας “Καθορισμός τςη διαδικασίας εκμι-
σθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ”, (Β΄999)» (Β΄2611).

6. Την υπό στοιχεία Φ. 914.2/Γ/3224/Σ. 698/03-7-2019 
απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση της 
Φ. 914.2/Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης Υφυπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας “Καθορισμός της διαδικασίας εκμι-
σθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ”, (Β΄999)» (Β΄2882).

7. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοι-
χεία 150Α/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικο-
νομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυ-
πουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 999), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (ΝΠΔΔ), Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εποπτευ-
όμενους από το Δημόσιο Οργανισμούς, καθώς και προς 
άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, όταν η εκμίσθωση 
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είναι αναγκαία, για την εκπλήρωση θεσμοθετημένων δι-
εθνών υποχρεώσεων της Χώρας, στον τομέα της εθνικής 
άμυνας. Η κατ’ εξαίρεση εκμίσθωση, διενεργείται με από-
φαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ), 
η οποία εξετάζει και την αναγκαιότητα της εκμίσθωσης, 
σε περίπτωση εκπλήρωσης διεθνούς υποχρέωσης της 
χώρας, κατά τα ανωτέρω.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   

Ι

   Αριθμ. οικ. 52241/1567 (2)
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσω-

ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντι-

μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της 

από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρ-

νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-

ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. «Έκτα-
κτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνι-
ών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοι-
ας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 
Αυγούστου 2020» (Α’ 161).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυ-
βερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοί-
κησης» (Α’ 133),

4. 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 
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),

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

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181),

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. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 36124/1194/11-9-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτα-
κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση 
του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της 
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”
(Α’ 55)» (Β’ 3945).

13. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συ-
νεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την 
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 
51664/2900/15-12-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω 
Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της 
εξ αποστάσεως εργασίας

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφα-
σή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζό-
μενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, 
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τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα 
της εξ’ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθη-
κε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση 
α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως 
κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 
εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 
31η Ιανουαρίου 2021.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρί- 
ου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02055861812200004*

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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