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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 6028/4163/
21-5-2020 απόφασης του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών
Επαρχίας» (Β’ 1980), όπως ισχύει.

2

Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου
εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αριθμ. Πρωτ. 6086
Διεκπ. 4363
Παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 6028/4163/
21-5-2020 απόφασης του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών
Επαρχίας» (Β’ 1980), όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 και της παρ. 1 του
άρθρου 65 του Συντάγματος,
β) της παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - Α’ 106/1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 97, 129 και 135 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β’ - Α’ 51/1997), όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 2, 3 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί καταργήσεως των εις τους
Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως
θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (Α’ 23/1975), όπως
ισχύει,
ε) της, κατά την ΡΟΘ’ συνεδρίαση της 17ης Μαΐου
2013, ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας»
(Α’ 115), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 6, με την οποία

Αρ. Φύλλου 2831

χορηγείται εξουσιοδότηση στον Προέδρο της Βουλής,
όπως «με αποφάσεις του ρυθμίζει ειδικότερα θέματα για
την εφαρμογή των ανωτέρω»,
στ) της, κατά την ΙΔ’ συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου
2013, ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 5284/3670/
21-5-2013 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των
Ελλήνων για τη “Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην
αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας”
(Α’ 115)» (Α’ 233), όπως ισχύει,
ζ) της, κατά την ΜΗ’ συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου
2019, ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής
των Ελλήνων «Συμπλήρωση και τροποποίηση της από 17
Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ’ συνεδρίαση, απόφασης της
Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των
Βουλευτών Επαρχίας” (Α’ 115/2013)» (Α’ 184), όπως ισχύει,
η) των υπ’ αρ. 6028/4163/21-5-2020 (Β’ 1980) και
13109/9001/7-12-2020 (Β’ 5396) αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύουν.
2. Το γεγονός ότι η μετάβαση των Βουλευτών επαρχίας
που κάνουν χρήση του δικαιώματος αεροπορικών εντολών, προς και από την εκλογική τους περιφέρεια, εξακολουθεί να καθίσταται δυσχερής λόγω των έκτακτων
συνθηκών που ανάγονται στην πανδημία COVID-19.
3. Την υπό στοιχεία Α.Λ.Ε. 2420401001 εγγεγραμμένη
πίστωση του προϋπολογισμού της Βουλής στον ειδικό
φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501- 0000000.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους
2021, καθόσον το αντίτιμο των αεροπορικών εντολών
στις εκλογικές περιφέρειες υπερβαίνει το αντίτιμο των
διοδίων, αποφασίζουμε:
Η ισχύς των διατάξεων της πρώτης παραγράφου της
υπ’ αρ. 6028/4163/21-5-2020 απόφασης του Προέδρου
της Βουλής (Β’ 1980), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ.
13109/9001/7-12-2020 (Β’ 5396) όμοια απόφαση και
ισχύει, παρατείνεται εκ νέου έως την 31-12-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

37158

Αριθμ. 78288 ΕΞ 2021
(2)
Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου
εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67, 68 και 72
του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
4. 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).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
8. Την υπό στοιχεία Α. 1139/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή
του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο
2021» (Β’ 2738).
9. Την ανάγκη επέκτασης των μέτρων στήριξης των
εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19.
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10. Την υπό στοιχεία 2/86747/ΔΠΓΚ/29.06.2021 εισήγηση της ΔΠΓΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με
την οποία η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη στον
Τακτικό Προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ
των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058
του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 προς τους ΑΛΕ
από τους οποίους θα διενεργηθεί η πληρωμή. Επιπλέον, η δαπάνη για την κάλυψη των συναφών τραπεζικών
εξόδων θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 του ίδιου ειδικού φορέα,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα μέτρα που ορίζονται με τις διατάξεις του τρίτου και
τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνονται αναλόγως για τα
φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Ιούνιο 2021 δεν
εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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