
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 149284/Θ1/
19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση 
ειδικής επιτροπής για την επιλογή ενός (1) ειδικού 
συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, 
με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, στη Μου-
φτεία Ξάνθης» (Β’ 5578).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107422/
24-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενί-
σχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκη-
νών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων 
παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογρά-
φων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 
CΟVID-19, για το έτος 2021» (Β’ 6231).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 25267/Θ1 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 149284/Θ1/

19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση 

ειδικής επιτροπής για την επιλογή ενός (1) ειδι-

κού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) 

έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, στη 

Μουφτεία Ξάνθης» (Β’ 5578).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 5 και το άρθρο 

6 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουρ-
γών» (Α’ 182), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του 
ν. 1920/1991 (Α’ 11), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4511/2018 (Α’ 2).

2. Τα άρθρα 13-15 του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας 
(ν. 2690/1999 - Α’ 45).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 176).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

6. Την παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2019 «Δικονο-
μικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων 
Θράκης - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυν-
σης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες 
της Θράκης» (Α’ 90).

7. 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την παρ. 34 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/
8-1-2020 απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυ-
πουργού’’ στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

10. Την υπό στοιχεία 93835/Θ1/29-7-2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προκή-
ρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την 
επιλογή τριών (3) ειδικών συνεργατών, με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 
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ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτος, στις 
Μουφτείες της Θράκης» (ΑΣΕΠ 43).

11. Την υπ’ αρ. 14478/16-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΓΜΟΡ1Υ-
3ΨΒ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την οποία ο 
Μπιλάλ Καρά Χαλήλ του Μπεχρή, τοποθετήθηκε Τοπο-
τηρητής- Μουφτής Ξάνθης.

12. Το υπ’ αρ. 137353/1002.21/19-10-2021 έγγραφο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το οποίο ορί-
σθηκε ως τακτικό μέλος της επιτροπής ο Παρασκευάς 
Χρυσοστομίδης του Αντωνίου, Νομικός Σύμβουλος του 
Κράτους, με αναπληρώτρια την Όλγα Τσιρκινίδου του 
Ιωάννη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.

13. Την υπ’ αρ. 66024/4-3-2022 (ΑΔΑ: 9Ε3ΘΟΡ1Υ-ΙΥΑ) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία έγινε δεκτή η υπ’ αρ. 
51/4-3-2022 επιστολή παραίτησης του Μπιλάλ Καρά Χα-
λήλ του Μπεχρή από τα καθήκοντα του Τοποτηρητή στη 
Μουφτεία Ξάνθης.

14. Την υπ’ αρ. 66154/4-3-2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΤΟΡ1Υ-Υ4Λ) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία ανατέθηκαν καθή-
κοντα Τοποτηρητή στη Μουφτεία Ξάνθης, στον Χεμσερή 
Νεζτντέν του Χουσεΐν.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/88/25266/Β1 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 149284/Θ1/
19-11-2021 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση ειδικής 
επιτροπής για την επιλογή ενός (1) ειδικού συνεργάτη 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανα-
νέωσης ανά έτος, στη Μουφτεία Ξάνθης» (Β’ 5578, ΑΔΑ: 
ΩΥΘΘ46ΜΤΛΗ-Ξ60), ως εξής:

α) ως προς το στοιχείο Α) 1.: «Τον Χεμσερή Νεζντέν του 
Χουσεΐν, Τοποτηρητή - Μουφτή Ξάνθης» και

β) ως προς το στοιχείο Α) 4.: «Πρόεδρο της ειδικής 
επιτροπής ορίζουμε τον Χεμσερή Νεζντέν του Χουσεΐν, 
Τοποτηρητή - Μουφτή Ξάνθης».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 149284/Θ1/
19-11-2021 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση ειδικής 
επιτροπής για την επιλογή ενός (1) ειδικού συνεργάτη 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανα-
νέωσης ανά έτος, στη Μουφτεία Ξάνθης» (Β’ 5578, ΑΔΑ: 
ΩΥΘΘ46ΜΤΛΗ-Ξ60).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2022 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

    Αριθμ. 21534 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107422/

24-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενί-

σχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκη-

νών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων 

παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογρά-

φων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 

CΟVID-19, για το έτος 2021» (Β’ 6231). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 39 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), το άρθρο 93 του 
ν. 4826/2021 (Α’ 160) και το άρθρο 40 του ν. 4829/2021 
(Α’ 166).

2. Το στοιχείο β) της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον υπό στοιχεία 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ Λ352/1/24.12.2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτε-
ρική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης (EEL 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως τον 
ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική 
επιχείρηση) και το παράρτημα 1 σχετικά με τον ορισμό 
των ΜΜΕ.

5. Tην υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει και ιδίως 
το τμήμα 3.1.

6. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ/11-06-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας 
(ΠΣΣΕΕΗΣ)» (Β’ 2417).

7. Την παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α’ 107).

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).
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9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

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

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. 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).

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

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

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

20. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύστασης Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

21. Την υπό στοιχεία Υ6/19-7-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

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

23. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35).

24. Την από 21/12/2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπό στοιχεία 9888 final C (2021).

25. Την υπ’ αρ. 107422/24-12-2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών 
σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων 
παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και 
διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντι-
μετώπισης των συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 
2021» (Β’ 6231).

26. Την υπ’ αρ. 12980/11-2-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

27. Την ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής 
της υπ’ αρ. 107422/24-12-2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης και στήριξης των επιχειρήσεων του πολι-
τισμού που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες 
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 107422/24-12-2021 (Β’ 6231) 
κοινή υπουργική απόφαση, το ύψος της οποίας εκτι-
μάται έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(5.000.000 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
2022 στον ΕΦ 1033-501-0000000 και ΑΛΕ 2310988899, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 107422/24-12-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυση επιχειρή-
σεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, 
συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επι-
χειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινημα-
τογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 2021» (Β’ 6231),
ως εξής:

Α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαί-
ου Ι του Κεφαλαίου Α προστίθεται το εδάφιο:

«Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να 
συντρέχει για επιχειρήσεις Θεάτρων - Μουσικών σκη-
νών  - Χοροθεάτρων  - Συναυλιακών χώρων - Χώρων 
παραστάσεων που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 
1η/1/2019».

Β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαί-
ου ΙΙ του Κεφαλαίου Α προστίθεται το εδάφιο:

«Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να 
συντρέχει για επιχειρήσεις Θεάτρων

- Μουσικών σκηνών - Χοροθεάτρων - Συναυλιακών 
χώρων - Χώρων παραστάσεων που έκαναν έναρξη ερ-
γασιών μετά την 1η/1/2019».

Γ. Το προτελευταίο εδάφιο της περ. ii) της παρ. 1.β) 
του άρθρου 2 του Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Α 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης χώρου που 
έχουν υπογραφεί μέχρι 30/9/2021 πρέπει να έχουν 
γνωστοποιηθεί στο taxisnet έως και την 20/10/2021 
και τα συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης χώρου που 
έχουν υπογραφεί από 1/10/2021 μέχρι 31/12/2021 πρέ-
πει να έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet έως και την 
20/1/2022».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Υποκεφ. Ι του Κεφ. Β τροποποιείται ως εξής:

«Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να 
συντρέχει για επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν 
έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019».

Ε. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Υποκεφ. ΙΙ του Κεφ. Β τροποποιείται ως εξής:

«Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να 
συντρέχει για επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν 
έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019».
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ΣΤ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του Κεφαλαί-
ου Γ αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο ίδιος χώρος λειτουργεί ως 
κινηματογράφος και ως θέατρο, η επιχείρηση μπορεί 
να αιτηθεί για την οικονομική ενίσχυση για χρονικά δι-
αστήματα εντός του ίδιου μήνα για τη μία από τις δύο 
χρήσεις, κατ’ επιλογή της. Στην περίπτωση που αιτηθεί 
η επιχείρηση ως κινηματογράφος και ως θέατρο για ίδια 
χρονικά διαστήματα, η οικονομική ενίσχυση καταβάλ-
λεται βάσει της αίτησης για τη μία από τις δύο χρήσεις».

Ζ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
107422/24-12-2021 (Β’ 6231) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
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Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Επικρατείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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