
Άρθρο 50
Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας µετατάξεων 
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση

της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α΄ 247), πε-
ρί της καταληκτικής ηµεροµηνίας µετάταξης πολιτικών
υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα-
σίας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) ορί-
ζεται η 31η Δεκεµβρίου 2021.»

Άρθρο 51
Δοκιµασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίµων 
Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων - 
Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α) 
της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), περί των δοκιµασιών εισαγω-
γής στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµα-
τος - Ελληνικής ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλά-
κων, αντικαθίσταται και η περ. α) διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που κρίνο-
νται ικανοί στις υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοµετρι-
κές δοκιµασίες το σχολικό έτος υποβολής της υποψη-
φιότητάς τους και περιλαµβάνονται στους πίνακες επι-
τυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατατάσσονται στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκι-
µοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιµοι Λιµενοφύλα-
κες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν
ενεργεία µόνιµα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται
µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις. Αν εντός διµήνου από
την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατά-
ταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω µη
προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον
κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή
αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λό-
γο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ει-
σάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων
ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα
βαθµολογική σειρά, βάσει των αποτελεσµάτων που κυ-
ρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την προαναφερόµενη διαδι-
κασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή α-
ποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο
από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση
των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες
µε την ίδια διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των
θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) µήνα από

την ηµεροµηνία παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώ-
ρησης του εισαγοµένου, τη θέση του οποίου καλείται να
καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της
αρχικής κατάταξης.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 52
Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1 του ν. 4692/2020

Το άρθρο 1 του ν. 4962/2020 (Α ΄111) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

H διδακτική ενότητα µε τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτή-
των» εισάγεται στο πρόγραµµα σπουδών και στο εβδο-
µαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των τύπων σχολικών
µονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δη-
µοτικών και γυµνασίων µε σκοπό την ενίσχυση της καλ-
λιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιο-
τήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές. Με α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ο-
ποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθµός, η διάρκεια
και το περιεχόµενο των θεµατικών κύκλων της διδακτι-
κής ενότητας και των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων
καθενός εκ των θεµατικών κύκλων, ο αριθµός και οι ειδι-
κότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η
διδασκαλία των θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρό-
πος αξιολόγησης των µαθητών και κάθε άλλο σχετικό
θέµα, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλο-
ποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς». 

Άρθρο 53
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα 

στο νηπιαγωγείο - Αντικατάσταση της περ. γ΄ 
της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

Η περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
(Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα των νηπια-
γωγείων της χώρας δράση για τη δηµιουργική ενασχό-
ληση των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα µέσω της ορ-
γάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρ-
κεια των οποίων οι µαθητές αλληλοεπιδρούν µε έναν εκ-
παιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία
του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισή-
γηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται
η διάρκεια ενασχόλησης των µαθητών µε την αγγλική
γλώσσα και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της ορ-
γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υ-
ποστηρικτικών δραστηριοτήτων.»
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Άρθρο 54
Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δηµοτικό

σχολείο και στο νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις 
του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017

1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ.
79/2017 (Α΄ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στα εξαθέσια και άνω δηµοτικά σχολεία:

Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώ-
ρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ΄ και
Δ΄ και για επτά (7) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για πέντε (5)

ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣT΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται

για τρεις (3) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για δύο (2) ώ-
ρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για µία (1) ώρα

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδά-

σκεται για µία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2)

ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για µία (1) ώρα στις Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαµβάνει τα µαθήµατα: Εικα-
στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει-
καστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τά-
ξεις και για µία (1) ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το
µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται για µία (1) ώρα σε όλες
τις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής για µία
(1) ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις

(3) ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεις και για δύο (2) ώ-
ρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοι-
πες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για µία (1) ώρα εβδο-

µαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώ-

ρες στις τάξεις Α΄ και Β΄, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ΄
και Δ΄ και για µία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
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3. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στο πενταθέσιο δηµοτικό σχολείο:

21



4. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στο τετραθέσιο δηµοτικό σχολείο:
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2. Η παρ. 6 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Στα δηµοτικά σχολεία κάθε µάθηµα διδάσκεται α-
ποκλειστικά από έναν µόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70
Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ει-
δικότητας, όταν πρόκειται για τα µαθήµατα ειδικοτήτων
που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα. Ε-
ξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείµενα της αισθη-
τικής αγωγής, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, τα
οποία µπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έ-
ναν εκπαιδευτικούς. Κατά την υλοποίηση των Εργαστη-
ρίων Δεξιοτήτων, οργανώνουν, συντονίζουν και διδά-
σκουν µε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ
70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική µονάδα.» 

3. Ο πρώτος πίνακας της περ. Β΄ του άρθρου 11 του
79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
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*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σηµαίνει αλλαγή
δραστηριότητας. Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να
προσαρµόζει τον χρόνο των οργανωµένων και ελεύθε-
ρων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
πλαίσιο της τάξης.»

4. Στην περ. Β΄ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 προ-
στίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και διδά-
σκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.» 

Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαι-
δευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης

1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάµενων, επτακό-
σιες είκοσι µία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού
προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ταυτόχρονη
κατάργηση ισάριθµων θέσεων από τη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ Α-
ΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως: 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων οι θέσεις της περ. α΄ κατανέµονται άπαξ σε Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή µετάθεσης και σε
σχολικές µονάδες.
γ) Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητες που

συστήνονται και κατανέµονται σύµφωνα µε τις περ. α΄
και β΄, διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαι-
δευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερεια-
κών υπηρεσιακών συµβουλίων και την εξέταση εµπρόθε-
σµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021,
οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επι-
λογή. Οι οργανικές θέσεις που αποµένουν κενές, µετά
την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης, διατίθε-
νται για διορισµό.

2. α) Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορί-
ζονται ως εξής :
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β) Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ,
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙ-
ΚΗΣ, ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟ-
ΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕ-
ΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙ-

ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΟΙ, ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙ-
ΚΗΣ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩ-
ΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαριθµούνται στις περ. Β΄ (ΤΕ Κατη-
γορία) και Γ΄ (ΔΕ Κατηγορία) της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
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Άρθρο 56
Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 - 
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021: 
α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.
β) Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 25 Ιουνίου.
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις
30 Ιουνίου 2021. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
για την παραπάνω παράταση δεν απαιτούνται υπογραφή
τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και ανάρτηση της
περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»

Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169
του ν. 4763/2020

Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται
παρ. 32 ως εξής : 

«32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-
2022, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. και στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. που επο-
πτεύονται από άλλα Υπουργεία, χορηγείται Πτυχίο Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 και δεν απαιτεί-
ται για αυτούς η συµµετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποί-
ησης.»

Άρθρο 58
Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων

1. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλµανικής Περι-
ουσίας της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3647/2008 (Α΄
37) δύνανται να παρέχουν, εντός των περιφερειακών ε-
νοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα, υπηρε-
σίες ταφής αποκλειστικά και µόνο για τεθνεώτες µου-
σουλµανικού θρησκεύµατος, σύµφωνα µε τα ισλαµικά
ταφικά έθιµα και κανόνες. Τις ίδιες υπηρεσίες δύνανται
να παρέχουν Βακουφικές Επιτροπές της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 3647/2008 που εδρεύουν σε πόλεις µε πλη-
θυσµό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων και οι
Οργανισµοί Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Ρόδου και
Κω, έκαστος φορέας εντός της περιφερειακής ενότητας
όπου βρίσκεται η έδρα του, καθώς και το νοµικό πρόσω-
πο ιδιωτικού δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τε-
µένους Αθηνών» του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) εντός της
Περιφέρειας Αττικής.

2. Η παροχή των υπηρεσιών ταφής µπορεί να γίνεται
είτε σε κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις εντός
των µουσουλµανικών νεκροταφείων, χωρίς καµία άλλη
προϋπόθεση ή διαδικασία, είτε σε ιδιαίτερο στεγασµένο
χώρο του φορέα εκτός των νεκροταφείων. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, ο χώρος αυτός πληροί σε κάθε περίπτω-

ση τις υγειονοµικές και κτιριοδοµικές προϋποθέσεις, κα-
θώς και τους όρους ίδρυσης των γραφείων τελετών,
λαµβάνοντας σχετική προς τούτο ειδική «άδεια παροχής
υπηρεσιών ταφής για µουσουλµάνους» από τον αρµόδιο
Δήµαρχο, η οποία άδεια εκδίδεται υποχρεωτικά εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή σχε-
τικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την ίδρυση γραφείου τελετών. Η άδεια εκδίδεται ανε-
ξαρτήτως ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον οι-
κείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

3. Οι φορείς της παρ. 1 δικαιούνται να κατέχουν και να
χρησιµοποιούν όχηµα µεταφοράς σωρού ή να συνεργά-
ζονται µε γραφεία τελετών για τη µεταφορά της σωρού.
Ιδιόκτητα οχήµατα των ανωτέρω φορέων µπορούν να
ταξινοµούνται κατά µετατροπή σε οχήµατα ειδικής χρή-
σης ειδικού σκοπού (νεκροφόρες), σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση κάθε φορέα
της παρ. 1, καθορίζονται τα ελάχιστα και τα ανώτατα ό-
ρια τιµών ανά επιµέρους υπηρεσία ταφής και ανά φορέα,
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι φορείς δύνα-
νται, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν, ιδίως εάν συντρέχουν λόγοι κή-
δευσης δηµοσία δαπάνη ή απόδοσης ιδιαίτερης τιµής
στον νεκρό, λόγοι οικονοµικής αδυναµίας ή άλλοι λόγοι
που κατά την κρίση τους επιβάλλουν την απαλλαγή. Τα
έξοδα κηδείας των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέ-
ρω φορείς, καθώς και τα λοιπά έξοδα για τις συναφείς υ-
πηρεσίες που παρέχουν τρίτα πρόσωπα τα οποία συνερ-
γάζονται µε τους φορείς αυτούς, αναγνωρίζονται και χο-
ρηγούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις για τον ασφαλιστικό φορέα.
Για την απόδοση των εξόδων κηδείας αρκεί σχετική βε-
βαίωση του φορέα που προσέφερε τις υπηρεσίες, όπου
αναφέρονται το πρόσωπο που κατέβαλε τη δαπάνη, το
συνολικό ύψος της δαπάνης, καθώς και αναλυτικά τα ε-
πιµέρους ποσά για την αγορά των αναγκαίων αγαθών
και την παροχή των υπηρεσιών. Η βεβαιωθείσα δαπάνη
απαλλάσσεται από τα ανάλογα τέλη χαρτοσήµου.»

Άρθρο 59
Εκκλησιαστικά ιδρύµατα - Τροποποίηση της υποπαρ. 5

της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 

Στην υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής: 

«γ) Η περ. β΄ ισχύει για εκκλησιαστικά ιδρύµατα προϋ-
φιστάµενα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρό-
ντος, εφόσον δεν είχαν λυθεί έως και την ηµεροµηνία
αυτή.» 

Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος

1. Τα άρθρα 52 έως 54 τίθενται σε ισχύ από το σχολικό
έτος 2021-2022. 

2. Το άρθρο 59 τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
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