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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού σύμφωνα με το
άρθρο 5 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄).

2

Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020
εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου
(ΦΕΚ 55 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2175
(1)
Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού σύμφωνα
με το άρθρο 5 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του π.δ. 76/2012 (132/Α΄) «Οργανισμός
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».
3) Την υπ’ αριθμ. 117/4.1.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 54/Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού».
4) Την υπ’ αριθμ. 86330/29.08.2019 (ΦΕΚ 646/
29.08.2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Διορισμός Προέδρου στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού».
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1239/13.02.2020 υπουργική απόφαση «Έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και
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Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης
των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της
Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Β΄ 598).
6) Την από 11/03/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄ 55)
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτής.
7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ/7874/
12.3.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό».
8) Τις συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας του
κορωνοϊού (CΟVID-19) και της ανάγκης περιορισμού
της μετάδοσης του, αποφασίζουμε:
Α) Τον περιορισμό της λειτουργίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τον περιορισμό του αριθμού του προσωπικού αυτής που θα παρέχει την εργασία
του με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της από 11.3.2020 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι απαιτείται να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής
εργασίας, ανέρχονται σε δέκα πέντε (15) άτομα.
Ο ορισμός των ως άνω υπαλλήλων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων με τη συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης. Το
συνεργείο απασχόλησης δύναται να τροποποιείται σε
περίπτωση επιτακτικής ανάγκης.
Οι λοιποί υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων, ακολουθώντας την καθοριζόμενη, με σχετική
εγκύκλιο, διαδικασία.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα διεξάγει
τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και διασκέψεις,
μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών και, στις περιπτώσεις που αυτό δεν
είναι εφικτό, θα εξετάζει κατά περίπτωση την αναγκαιότητα διεξαγωγής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιόν της.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να ασκεί τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες και, ανεξάρτητα από τον κατά τα ως άνω περιορισμό της λειτουργίας
της σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.3.2020 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου, θα συνεχίσει να ασκεί το
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έργο της με σκοπό τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, διενεργώντας
μέτρα έρευνας, όπου και όταν αυτό παρίσταται αναγκαίο.
Β) Τον περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού στην
υπηρεσία σε τέσσερις (4) ώρες και δη από τις 10:00 π.μ.
έως και τις 14:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι συναλλασσόμενοι δύνανται και προς τούτο καλούνται να
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας protokolo@epant.gr.
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την Πέμπτη,
19/03/2020 έως και την Πέμπτη, 30/04/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ
Ι

(2)
Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020
εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου
(ΦΕΚ 55 Α΄).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
(Συνεδρίαση 3708/15-3-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/6-5-1996) όπως ισχύει.
2. Την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/
τ.Α΄/11-03-2020) - όπως ισχύει - η οποία εκδόθηκε μετά
την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων
για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας και
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτής.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/
12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1157/1981 (Α΄ 126) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο
(ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).
5. Το ευάριθμο πλήθος του προσωπικού που απασχολείται στο Τ.Π.Δ. καθώς και το μεγάλο εύρος του συναλλασσόμενου με αυτό κοινού λόγω της φύσης των αντικειμένων των οργανικών μονάδων του Τ.Π.Δ.

Τεύχος B’ 863/15.03.2020

6. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη
να προσαρμοστεί το Τ.Π.Δ. στις ειδικές συνθήκες που
προκύπτουν, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Π.Δ. ή του κρατικού
προϋπολογισμού.
8. Την 16313/15-3-2020 γραπτή εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης.
Ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει:
Α.
1. Τη μείωση της συναλλαγής με φυσική παρουσία του
κοινού στην Κ.Υ. και στα Καταστήματα του Τ.Π.Δ., με την
παροχή των άκρως απαραίτητων υπηρεσιών, όπως αυτές
προκύπτουν από τη φύση του αντικειμένου των οργανικών μονάδων (π.δ. 95/1996, όπως ισχύει).
Ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:
α. Στη σύσταση χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών, ιδίως αποφυλακίσεων καθώς και άλλων υποχρεωτικών παρακαταθηκών που αποδεδειγμένα πρέπει να
συσταθούν λόγω λήξης προθεσμιών.
β. Στις αναλήψεις καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων
των διατραπεζικών μεταφορών πιστώσεων (DCT).
γ. Επίσκεψη στις θυρίδες.
2. Τον περιορισμό των ωρών προσέλευσης κοινού στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 50% και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 10:00-13:00 ημερησίως, από
τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 3/4/2020.
3. Την πραγματοποίηση των συναλλαγών κατά τα ανωτέρω, αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου
με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής
έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
4. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα λοιπά αιτήματα των
συναλλασσομένων μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email
του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).
5. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα δημοσιευθούν στην
ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(www.tpd.gr) καθώς και στην είσοδο της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Καταστημάτων, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών.
6. Οι συναλλαγές στα Γραφεία Παρακαταθηκών στις
κατά τόπους ΔΟΥ θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης με αριθμ.
ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού CΟVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020).
7. Οι συστάσεις των τελωνειακών παρακαταθηκών στα
τελωνεία θα γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης με αριθμ.
ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού CΟVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
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υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020).
8. Την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη
των επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.
Β.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, να εξειδικεύσει με απόφαση του:
α) Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται για τη
λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας.
β) Τον τρόπο της εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού (ημέρες ή ώρες).
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γ) Τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, σύμφωνα
με τα ανωτέρω.
δ) Κάθε άλλο αναγκαίο έκτακτο μέτρο.
Οι σχετικές αποφάσεις του Προέδρου θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008631503200004*

