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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
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 τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως
ισχύει.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 33294/817
(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
τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268),
όπως ισχύει.
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 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του

Αρ. Φύλλου 3472

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 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), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 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 δέκατο τρίτο της από 14.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως ισχύουν,
7. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας 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 διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως
ισχύει,
9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει,
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10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
14. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
15. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
16. 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 αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),
όπως ισχύει,
17. την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/08.05.2020 κοινή υπουργική 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,
18. την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40380/26.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2598),
19. την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44074/11.7.2020
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και
26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797),
20. την υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ.27039/617/3.7.2020 (Β’ 2783),
όμοιά της,
21. την υπ’ αρ. οικ.27148/4836/28.7.2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
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χειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους πέντε εκατομμυρίων
τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (5.340.000,00 ευρώ)
περίπου για τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2020
στον ΕΦ-1033-5010000000 και ΑΛΕ 2310989899, πέραν του ποσού που είχε 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 ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
(Β’ 2268), όπως ισχύει, ως εξής:
Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:
«Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των
οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με
εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ή και
κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της
άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας
αρχής».
Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II:
i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο,
συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν κλειστά ως εξής:
92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
τραπεζιού

Υπηρεσίες ντισκοτέκ
93.29.19.04 (χωρίς προσφορά ποτού
ή φαγητού)
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
ii. H περίπτωση του ΚΑΔ 88.10 τροποποιείται ως ακολούθως:
Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία (88.10.10), β) τις υπηρεσίες
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικι88.10
ωμένους (88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και
παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
(88.10.14) ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε
εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2268), όπως
ισχύει.
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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, 19 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 33272/816
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 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),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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)», και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως
ισχύει,
6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
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9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
11. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
12. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993) όπως
ισχύει,
14. την υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή
δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ
κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078) κοινή
υπουργική απόφαση,
15. την υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. οικ. 18657/370/15-05-2020 «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)»» (Β’ 1863)
όμοιά της,
16. την υπ’ αρ. οικ. 30559/1668/27-7-2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
17. την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού
COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι
λόγω της φύσεως του επαγγέλματος τους ασφαλίζονται
με ειδικές διατάξεις,
18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078)
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020
«Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών,
οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συ-
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νεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547
και Β’ 1841) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 18657/370/15-05-2020
(Β’ 1863) όμοιά της, ως εξής:
Στο άρθρο 1:
Προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις ως εξής:
«ο) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του
ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου
2019 - Νοεμβρίου 2019 και δεν ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από
1/1/2020 έως και 31/5/2020.
π) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού,
αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης Σχολή Ξεναγών
εντός του 2019, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
ρ) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών
Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 90-95 του ΙΓ’ Κεφαλαίου της υπό
στοιχεία 55575/Ι.479 υπουργικής απόφασης «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως Κανονισμών
Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως ει-
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σφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β’ 816/1965),
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29
του ν. 4331/2015 (Α’ 69) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών
Λαχείων» και με την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232
(Β’ 3196/2016) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά
τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 11841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
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