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1 Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.

2 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-
σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ερ-
γασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ7/3625/Δ1 (1)
Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του v. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

2. του κεφ Β’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνω-
ση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολεί-
ων» (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

3. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

4. του 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),

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

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

7. την υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

8. του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 969/8-1-2021 κοι-
νή υπουργική μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας - 
Εσωτερικών  - Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 
Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων 
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρί-
ας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυ-
κειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου 
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστη-
ρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκ-
παίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 
δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» 
(Β’ 4810), (Β’ 23),

10. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων -Προστασίας του Πολίτη -Εθνι-
κής Άμυνας -Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων -Υγείας  - Πολιτισμού και 
Αθλητισμού -Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευ-
σης και Ασύλου -Ψηφιακής Διακυβέρνησης -Υποδομών 
και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυ-
νο 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»,

11. του άρθρου 37 του ν. 4722/2020 (B’ 177) «Κύρωση: 
α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
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«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της 
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενί-
σχυση των αστικών συγκοινωνιών, 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 Προστα-
σίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) 
και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων 
επειγόντων ζητημάτων»,

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/16/3546/Β1/13-1-2021 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ώρα αποχώρησης των μαθητών/
τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα 
του Νηπιαγωγείου από τις 13.00’ σε 13.10’.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. 1490/33 (2)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-

σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βι-

οτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργα-

σίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: οργά-

νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Δι-
οίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3.  Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (Α’ 40) «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Ερ-
γασίας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων».

7. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. της 08-04-1932 
(Α΄ 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νό-
μων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα 
κ.λ.π.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του
ν.δ. 1037/1971 (Α’ 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

8. Τις διατάξεις του π.δ.  της 27-06-1932 (Α’ 212), «περί 
κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου 
εργασίας διατάξεων».

9. Τις διατάξεις του β.δ. της 14-08-1950 (Α’ 202), «περί 
κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτι-
κής χρήσεως αυτοκινήτων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 88/1999 (Α’ 94) 
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρό-
νου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία υπ’ αρ. 
93/104/ΕΚ».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α’  210)
«Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 74 
του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (Α’ 95) «περί χρονι-
κών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρθρου 1,
όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973 (Α’ 342).

13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13. του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθη-
κε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

14. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/ 
2013 (Α’ 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

15. Την από 30/12/2020 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα-
σχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτε-
χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το 
Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021, τις σαράντα οκτώ (48) 
ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο 
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης 
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζο-
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μένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπε-
ρωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός 
των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικό-
τητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της 
υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 
του ν. 4144/2013, «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο-
νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, 
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
π.δ. της 27.6/4-7-1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις 

οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με 
τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις 
διατάξεις του π.δ. της 27.6/4-7-1932.

4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους ερ-
γαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του
ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους εφαρμόζεται 
το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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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