
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 5693/200 

   Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 

απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας ερ-

γαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδι-

ωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης 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. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83).

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).

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

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

7. 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 
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 
του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

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

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

11. 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).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

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

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. 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 αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), 
όπως ισχύει.
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19. Την υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), όπως ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14-12-2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία Δία./Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 
και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β’ 5486)»(Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) καθώς και Δ1α/
Γ.Π.οικ. 83978/29.12.2020 (Β’ 5791) όμοιές της.

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/2-1-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 1), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 608/5.1.2021 (Β’ 11) όμοιά της.

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 1293/8-1-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00.» (Β’ 30).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-1-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 89).

24. Την υπό στοιχεία αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22-1-2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 186).

25. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 2331/13.01.2021 
(Β’  54), Δ1α/Γ.Π.οικ.295/04.01.2021 (Β’  8), 2329/ 
13.01.2021 (Β’  55), Δ1α/Γ.Π.οικ.2333/13.01.2021 
(Β’  53), Δ1α/Γ.Π.οικ.2004/12.01.2021 (Β’  44), Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.1653/11.01.2021 (Β’  39), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/ 
29.12.2020 (Β’ 5773), Δ1α/Γ.Π.οικ. 610/05.01.2021 (Β΄ 10), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.1288/8.1.2021 (Β’ 31), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/ 

29.12.2020 (Β’ 5774), Δ1α/Γ.Π.οικ.612/05.01.2021 (Β΄ 10), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.1284/08.01.2021 (Β’ 25), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251/ 
30.12.2020 (Β’ 5834), Δ1α/Γ.Π.οικ.1286/08.01.2021 (Β’ 26), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 (Β’  5775), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
965/07.01.2021(Β’  17), Δ1α/Γ.Π.οικ.967/07.1.2021 (Β΄ 18), 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 615/05.01.2021(Β’ 12), Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/ 
05.01.2021 (Β΄ 13), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/31.12.2020 
(Β’ 5870), Δ1α/Γ.Π.οικ.606/05.01.2021 (Β’ 9), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
3058/15.1.2021 (Β’  88), Δ1α/Γ.Π.οικ.3064/16.1.2021 
(Β’ 91), Δ1α/Γ.Π.οικ.3062/16.1.2021 (Β’ 90), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
3066/16.1.2021 (Β’  92), Δ1α/Γ.Π.οικ.3074/16.1.2021 
(Β’ 95), Δ1α/Γ.Π.οικ.3078/16.1.2021 (Β’ 97), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
3068/16.1.2021 (Β’  94), Δ1α/Γ.Π.οικ.3072/16.1.2021 
(Β’ 96), Δ1α/Γ.Π.οικ.3076/16.1.2021 (Β’ 98) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 
3070/16.1.2021 (Β’ 93) κοινές υπουργικές αποφάσεις που 
αφορούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

26. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4996/22-1-2021 
(Β’  187), Δ1α/Γ.Π.οικ.4998/22-1-2021 (Β’  187), Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.4994/22-1-2021 (Β΄ 188), Δ1α/Γ.Π.οικ.5000/ 
22-1-2021 (Β’ 188), Δ1α/Γ.Π.οικ.5002/22-1-2021 (Β’ 189), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.5004/22-1-2021 (Β’ 189) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις που αφορούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές 
της χώρας.

27. Την υπό στοιχεία οικ. 3208/108/22-01-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234).

28. Την υπ’ αρ. οικ.3420/176/29-1-2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

29. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021, ένεκα 
της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας 
αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται 
από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας και της υπο-
χρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων 
προστασίας.

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέραν αυτής 
που έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία οικ. 3208/108/
22-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 3208/108/
22-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:
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II. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος του και ισχύει για το χρονικό διάστημα 
από 18/1/2021 έως και 31/1/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02004600602210008*

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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